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RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2022, del gerent de l’Insti-
tut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica correc-
ció d’errades de la relació de llocs de treball de l’IVAM 
aprovada pel Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art 
Modern en la sessió celebrada el 5 de maig de 2021. 
[2022/3046]

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, del gerente del Ins-
titut Valencià d’Art Modern, por la que se publica correc-
ción de errores de la relación de puestos de trabajo del 
IVAM aprobada por el Consejo Rector del Institut Valen-
cià d’Art Modern en la sesión celebrada el 5 de mayo de 
2021. [2022/3046]

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9304, de 23 
de marzo de 2022, se ha publicado la Resolución del Gerente del Institut 
Valencià d’Art Modern, dando publicidad a la relación de puestos de 
trabajo del IVAM aprobada por el Consejo Rector del Institut Valencià 
d’Art Modern en la sesión celebrada el 5 de mayo de 2021. En el anexo 
I se han observado los siguientes errores que se corrigen a continuación:

Donde dice:
Naturalesa del lloc

Llavoral

Debe decir:
Naturalesa del lloc

Laboral

Donde dice:

Denominación del puesto Naturaleza del puesto

Subdirector/a General de 
Colección y Exposiciones.

Artículo 8 II Convenio Colectivo Personal Laboral 
al servicio de la Administración Autonómica.

Núm. de puesto Denominación del puesto Adscripción orgánica

36 Auxiliar de Servicios Jefe/a de Gestión Administrativa

Denominación del puesto Requisitos de formación para su desempeño

Jefe/a de Publicaciones

Título universitario oficial de licenciatura, 
ingeniería, arquitectura, o equivalente, diplomatura 
universitaria o bien, título universitario oficial de 
grado que, de acuerdo con los planes de estudio 
vigentes, habilitan para ejercer las actividades de 
carácter profesional relacionadas con las funciones 
señaladas para el puesto

Debe decir:

Denominación del puesto Naturaleza del puesto

Subdirector/a general de Colección y Exposiciones. Laboral

Núm. de puesto Denominación del puesto Adscripción orgánica

36 Auxiliar de servicios Subdirección General de Activi-
dades y Programas Culturales

Denominación del puesto Requisitos de formación para su desempeño

Jefe/a de Publicaciones

Título universitario oficial de licenciatura, 
ingeniería, arquitectura, o equivalente, o bien, 
título universitario oficial de grado que, de 
acuerdo con los planes de estudio vigentes, 
habilitan para ejercer las actividades de carácter 
profesional relacionadas con las funciones 
señaladas para el puesto

València, 5 de abril de 2022.– El gerente del Institut Valencià d’Art 
Modern: Sergi Pérez Serrano.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9304, de 
23 de març de 2022, s’ha publicat la Resolució del gerent de l’Institut 
Valencià d’Art Modern, donant publicitat a la relació de llocs de treball 
de l’IVAM aprovada pel Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art 
Modern en la sessió celebrada el 5 de maig de 2021. En l’annex I s’han 
observat els següents errors que es corregeixen a continuació:

On diu:
Naturalesa del lloc

Llavoral

Ha de dir:
Naturalesa del lloc

Laboral

On diu:

Denominació del lloc Naturalesa del lloc

Subdirector/a General de 
Col·lecció i Exposicions.

Article 8 II Conveni Col·lectiu Personal Laboral 
al servei de l’Administració Autonòmica.

Núm. de lloc Denominació del lloc Adscripció orgànica

36 Auxiliar de Serveis Cap de Gestió Administrativa

Denominació del lloc Requisits de formació per al seu exercici

Cap de Publicacions

Títol universitari oficial de llicenciatura, 
enginyeria, arquitectura, o equivalent, diplomatura 
universitària o bé, títol universitari oficial de 
grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, 
habiliten per a exercir les activitats de caràcter 
professional relacionades amb les funcions 
assenyalades per al lloc

Ha de dir:

Denominació del lloc Naturalesa del lloc

Subdirector/a general de Col·lecció i Exposicions Laboral

Núm. de lloc Denominació del lloc Adscripció orgànica

36 Auxiliar de serveis Subdirecció General d’Activitats 
i Programes Culturals

Denominació del lloc Requisits de formació per al seu exercici

Cap de Publicacions

Títol universitari oficial de llicenciatura, enginyeria, 
arquitectura, o equivalent, o bé, títol universitari 
oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi 
vigents, habiliten per a exercir les activitats de 
caràcter professional relacionades amb les funcions 
assenyalades per al lloc

València, 5 d’abril de 2022.– El gerent de l’Institut Valencià d’Art 
Modern: Sergi Pérez Serrano.
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