
Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de maig de 
2018, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per 
la qual es convoca concurs públic per a l’atorgament de 
31 llicències per a la prestació de serveis de comunicació 
audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació 
de freqüència a la Comunitat Valenciana. [2018/5480]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de mayo 
de 2018, de la Secretaría Autonómica de Comunicación, 
por la que se convoca concurso público para el otorga-
miento de 31 licencias para la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas 
con modulación de frecuencia en la Comunitat Valencia-
na. [2018/5480]

Advertido error en el anexo I de la Resolución de 9 de mayo de 
2018, de la Secretaría Autonómica de Comunicación, por la que convo·
ca concurso público para el otorgamiento de 31 licencias para la pres·
tación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica en ondas 
métricas con modulación de frecuencia en la Comunitat Valenciana, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 
8293, el día 11 de mayo de 2018, se procede a realizar la rectificación 
siguiente.

En la versión en valenciano, en la base sexta, punto 2.1, apartado 
b), (página 18646),

Donde dice:
«b) L’arxiu «Acreditació representació» inclourà els documents 

següents:
b.1 Els qui compareguen o firmen proposicions en nom d’altres 

persones físiques o jurídiques, presentaran poder validat a l’efecte 
per l’Advocacia General de la Generalitat. Si es tractara d’empresaris 
estrangers, la comissió de valoració apreciarà la suficiència dels poders 
esmentats, podent sol·licitar informe l’Advocacia General de la Gene·
ralitat. En tot cas, les empreses estrangeres presentaran la documentació 
traduïda de forma oficial al castellà o al valencià.

b.2. Quan dues o més persones o empreses presenten oferta con·
junta, document acreditatiu de la designació de la persona o entitat que 
ha d’ostentar la plena representació de tots ells enfront de l’Adminis·
tració.»;

Debe decir:
«b) L’arxiu «Acreditació representació» inclourà els documents 

següents:
Els qui compareguen o firmen proposicions en nom d’altres perso·

nes físiques o jurídiques presentaran poder validat a l’efecte per l’Ad·
vocacia General de la Generalitat. Si es tractara d’empresaris estrangers, 
la comissió de valoració apreciarà la suficiència dels poders esmentats, 
podent sol·licitar informe l’Advocacia General de la Generalitat. En tot 
cas, les empreses estrangeres presentaran la documentació traduïda de 
forma oficial al castellà o al valencià.»

La presente  corrección no modifica el plazo de presentación de 
solicitudes, que finalizará el 25 de junio de 2018, inclusive, tal como 
recoge la base cuarta, de la Resolución de 9 de mayo de 2018.

València, 31 de mayo de 2018.– El secretario autonómico de Comu·
nicación: José María Vidal Beltrán.

Advertit error en l’annex I de la Resolució de 9 de maig de 2018, 
de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual es convoca 
concurs públic per a l’atorgament de 31 llicències per a la prestació de 
serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb 
modulació de freqüència a la Comunitat Valenciana, publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8293, el dia 11 de 
maig de 2018, es procedeix a realitzar la rectificació següent.

En la versió en valencià, en la base sisena, punt 2.1, apartat b) (pàgi·
na 18646),

On diu:
«b) L’arxiu «Acreditació representació» inclourà els documents 

següents:
b.1 Els qui compareguen o firmen proposicions en nom d’altres 

persones físiques o jurídiques, presentaran poder validat a l’efecte 
per l’Advocacia General de la Generalitat. Si es tractara d’empresaris 
estrangers, la comissió de valoració apreciarà la suficiència dels poders 
esmentats, podent sol·licitar informe l’Advocacia General de la Gene·
ralitat. En tot cas, les empreses estrangeres presentaran la documentació 
traduïda de forma oficial al castellà o al valencià.

b.2. Quan dues o més persones o empreses presenten oferta con·
junta, document acreditatiu de la designació de la persona o entitat que 
ha d’ostentar la plena representació de tots ells enfront de l’Adminis·
tració»;

Ha de dir:
«b) L’arxiu «Acreditació representació» inclourà els documents 

següents:
Els qui compareguen o firmen proposicions en nom d’altres perso·

nes físiques o jurídiques presentaran poder validat a l’efecte per l’Ad·
vocacia General de la Generalitat. Si es tractara d’empresaris estrangers, 
la comissió de valoració apreciarà la suficiència dels poders esmentats, 
podent sol·licitar informe l’Advocacia General de la Generalitat. En tot 
cas, les empreses estrangeres presentaran la documentació traduïda de 
forma oficial al castellà o al valencià».

La present correcció no modifica el termini de presentació de sol·
licituds, que finalitzarà el 25 de juny de 2018, inclusivament, tal com 
recull la base quarta de la Resolució de 9 de maig de 2018.

València, 31 de maig de 2018.– El secretari autonòmic de Comuni·
cació: José María Vidal Beltrán.
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