
Conselleria de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades Públicas

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 d’agost de 
2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Públi-
ca, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la 
qual es concedeixen i es dóna publicitat a les subvencions 
per a la realització de projectes i iniciatives en matèria de 
recuperació de la memòria històrica, a fi de la promoció 
de la convivència democràtica, i projectes i iniciatives que 
promoguen el desenvolupament de drets i llibertats fona-
mentals, impulsats per les universitats de la Comunitat 
Valenciana. [2017/10041]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de agos-
to de 2017, de la Conselleria de Justicia, Administración 
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, 
por la que se conceden y se da publicidad a las subven-
ciones para la realización de proyectos e iniciativas en 
materia de recuperación de la memoria histórica, en aras 
a la promoción de la convivencia democrática, y proyectos 
e iniciativas que promuevan el desarrollo de derechos y 
libertades fundamentales, desarrolladas por las universi-
dades de la Comunitat Valenciana. [2017/10041]

Publicada en fecha 9 de agosto de 2017, en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana número 8102, la resolución mencionada, se ha 
advertido error material en el anexo I respecto a la cantidad solicitada 
en el expediente JSRDUN/2017/2, valenciano y castellano, correspon-
diente a la Universidad de Alicante, CIF Q0332001G, y a tenor de lo 
establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
se corrige a continuación.

Donde dice:
Anexo I: Expediente JSRDUN/2017/2, Universidad de Alicante, 

CIF Q0332001G, Proyecto Seminari Internacional d’història i poètica 
de la Memòria. Projectes investigadors, Cantidad solicitada 27.904,64»;

Debe decir:
Anexo I: Expediente JSRDUN/2017/2, Universidad de Alicante, 

CIF Q0332001G, Proyecto Seminari Internacional d’història i poètica 
de la Memòria. Projectes investigadors, Cantidad solicitada 30.404,64».

València, 20 de octubre de 2017.– La consellera de Justicia, Admi-
nistración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas: 
Gabriela Bravo Sanestanislao.

Publicada en data 9 d’agost de 2017, en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana número 8102, la resolució mencionada, s’ha advertit 
errada material en l’annex I, respecte a la quantitat sol·licitada en l’ex-
pedient JSRDUN/2017/2, valencià i castellà, corresponent a la Univer-
sitat d’Alacant, CIF Q0332001G, i d’acord amb el que estableix l’article 
109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, es corregeix a continuació.

On diu:
«Annex I: Expedient JSRDUN/2017/2, Universitat d’Alacant, CIF 

Q0332001G, Projecte Seminari Internacional d’història i poètica de la 
Memòria. Projectes investigadors, Quantitat sol·licitada 27.904,64»;

Ha de dir:
«Annex I: Expedient JSRDUN/2017/2, Universitat d’Alacant, CIF 

Q0332001G, Projecte Seminari Internacional d’història i poètica de la 
Memòria. Projectes investigadors, Quantitat sol·licitada 30.404,64».

València, 20 d’octubre de 2017.– La consellera de Justícia, Admi-
nistració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques: 
Gabriela Bravo Sanestanislao.
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