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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 d’abril de 
2022, de la Universitat de València, per la qual es convo-
ca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme 
amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de 
recerca. [2022/4439]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de abril 
de 2022, de la Universitat de València, por la que se rea-
liza la oferta pública de diferentes plazas de este organis-
mo con contrato laboral a cargo de diversos proyectos de 
investigación. [2022/4439]

Advertido un error en la publicación de la Resolución de 29 de abril 
de 2022, de la Universitat de València, por la que se realiza la oferta 
pública de diferentes plazas de este organismo con contrato laboral a 
cargo de diversos proyectos de investigación (DOGV 13.05.2022), hay 
que realizar la siguiente corrección:

En el anexo IV, Projecte: «Territorial circular systemic solution for 
the upcycling of residues from the agrifood sector (Agro2Circular). 
CPI-22-141».

Donde dice:
«Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir, 

la comisión evaluadora tendrá la sede en el Departament de Treball 
Social i Serveis Socials, Facultat de Ciències Socials, de la Universitat 
de València»;

Debe decir:
«Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir, la 

comisión evaluadora tendrá la sede en el Institut Universitari d’Inves-
tigació de Polítiques de Benestar Social (Polibenestar)de la Universitat 
de València».

Esta corrección de errores, referida al proyecto: «Territorial circular 
systemic solution for the upcycling of residues from the agrifood sector 
(Agro2Circular). CPI-22-141», que figura en el anexo IV de esta reso-
lución, no amplía el plazo de presentación de solicitudes.

València, 18 de mayo de 2022.– La rectora, p. d. (R 04.04.2022, 
DOGV 11.04.2022), el gerente: Juan Vicente Climent Espí.

Advertida errada en la publicació de la Resolució de 29 d’abril 
de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta 
pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a 
càrrec de diversos projectes de recerca (DOGV 13.05.2022), cal efec-
tuar la següent correcció:

En l’annex IV, Projecte: «Territorial circular systemic solution for 
the upcycling of residues from the agrifood sector (Agro2Circular). 
CPI-22-141».

On diu:
«Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la 

comissió avaluadora té la seu al Departament de Treball Social i Serveis 
Socials, Facultat de Ciències Socials, de la Universitat de València»;

Ha de dir:
«Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la 

comissió avaluadora té la seu a l’Institut Universitari d’Investigació de 
Polítiques de Benestar Social (Polibenestar) de la Universitat de Valèn-
cia».

Aquesta correcció d’errades, referida al projecte: «Territorial cir-
cular systemic solution for the upcycling of residues from the agrifood 
sector (Agro2Circular). CPI-22-141», que figura a l’annex IV d’aquesta 
resolució, no amplia el termini de presentació de sol·licituds.

València, 18 de maig de 2022.– La rectora, p. d. (R 04.04.2022, 
DOGV 11.04.2022), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.
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