
Conselleria de Justícia, 
Interior i Administració Pública

Conselleria de Justicia,
 Interior y Administración Pública

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de juliol de 
2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la 
qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designa-
ció, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa fun-
cionarial en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
convocatòria número 52/2020 (DOGV 8864, de 23 de juli-
ol de 2020). [2020/6054]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de julio 
de 2020, de la Dirección General de Función Pública por 
la que se convoca la provisión, por el sistema de libre 
designación, de varios puestos de trabajo vacantes de 
naturaleza funcionarial en la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte, convocatoria número 52/2020 (DOGV 
8864, de 23 de julio de 2020). [2020/6054]

Advertido un error en la publicación de los anexos de la Resolución 
de 17 de julio de 2020, de la Dirección General de Función Pública 
por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, 
de varios puestos de trabajo vacantes de naturaleza funcionarial en la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, convocatoria número 
52/202O (DOGV 8864, de 23 de julio de 2020), se procede a la publi-
cación correcta de los anexos.

Advertit un error en la publicació dels annexos de Resolució de 
17 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la 
qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diver-
sos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 52/2020 (DOGV 
8864, de 23 de juliol de 2020) es procedeix a la publicació correcta 
dels annexos

ANEXO II / ANNEX II 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

1148

Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

SECRETARI/ÀRIA TERRITORIAL F A1 28E050 LD CASTELLÓ DE LA 
PLANA/CASTELLÓN DE 
LA PLANA

D.T.EDUCACIÓ,CULTURA I ESPORT.-
CASTELLÓ

- Grupo A1

Funciones / Funcions:

Puesto
Denominació Classificació Pro Localitat Denominació Centre RequisitsLloc

Ab.
Ob.

Sector: General

Cuerpo / Cos: A1-01  Superior tècnic d'administració general de l'administració de la Generalitat

- Programar, dirigir, supervisar i retre compte dels resultats, respecte de les funcions que tinga encomanades segons el reglament orgànic ifuncional del centre directiu al qual estiga adscrit.
- Dirigir i coordinar les unitats inferiors.

27752

Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

SUBDIRECTOR/A GENERAL DEL 
GABINET TÉCNIC

F A1 30E050 LD VALENCIA SOTSSECRETARIA - Grupo A1

Funciones / Funcions:

Puesto
Denominació Classificació Pro Localitat Denominació Centre RequisitsLloc

Ab.

AP
Ob.

Sector: Indistint/Docent

- Programar, dirigir, supervisar i retre compte dels resultats, respecte de les funcions que tinga encomanades segons el reglament orgànic ifuncional del centre directiu al qual estiga adscrit.
- Dirigir i coordinar les unitats inferiors.

AP: Abierto a otras Administraciones Púbicas / Obert a altres Administracions Públiques.

27794

Denominación Clasificación Pro Localidad Denominación Centro Requisitos

SUBDI.GENERAL INNOVACIÓ I 
QUALITAT EDUCATIVA

F A1 30E050 LD VALENCIA DI.GE.INNOVACIÓ EDUCATIVA I 
ORDENACIÓ

- Grupo A1

Funciones / Funcions:

Puesto
Denominació Classificació Pro Localitat Denominació Centre RequisitsLloc

Ab.
Ob.

Sector: Indistint/Docent

Cuerpo / Cos: A1-01  Superior tècnic d'administració general de l'administració de la Generalitat

Cuerpo / Cos: A1-30  Superior tècnic de psicopedagogia de l'administració de la Generalitat

- Dirigir i coordinar les unitats inferiors.
- Programar, dirigir, supervisar i retre compte dels resultats, respecte de les funcions que tinga encomanades segons el reglament orgànic ifuncional del centre directiu al qual estiga adscrit.
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