LLISTES DE VALORACIÓ PROVISIONALS DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES A L’EMPARA DE
LA RESOLUCIÓ DE 24 DE JULIOL DE 2017, DEL DIRECTOR GENERAL DEL SERVEI VALENCIÀ
D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ, PER LA QUAL S’APROVA LA CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA ETAPA
DE LES SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA MIXT D’OCUPACIÓ
FORMACIÓ «ESCOLES D’OCUPACIÓ ET FORMEM» DESTINAT A PERSONES AMB DIFICULTATS
D’INSERCIÓ LABORAL O PERTANYENTS A COL·LECTIUS VULNERABLES A CÀRREC DEL
PROGRAMA OPERATIU COMUNITAT VALENCIANA (POCV), PER A L’EXERCICI 2017, REGULADES
EN L’ORDRE 14/2017, DE 17 DE JULIOL, DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE,
SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

En compliment amb el que estableix l’article 6.6 de l’Ordre 14/2016, de 17 de juliol, una vegada
finalitzada la valoració provisional de sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a
ser beneficiàries d’aquestes subvencions, la comissió de valoració ha emés les llistes provisionals
de valoració corresponents a les províncies d’Alacant, Castelló i València, on queda reflectida la
puntuació obtinguda en cada criteri de valoració i la puntuació final obtinguda per cada una
d’aquestes sol·licituds, d’acord amb el barem establit en l’article 7 de la mencionada Ordre
14/2016, de 17 de juliol.

Aquestes llistes estaran publicades en aquesta pàgina web del Servef, a fi que les entitats
sol·licitants puguen realitzar les al·legacions corresponents en el termini de cinc dies des de
l’endemà de la publicació, és a dir, del 26 d’octubre al 2 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
La data de publicació serà la indicada en el web.

En el cas d’al·legar la valoració provisional publicada, se sol·licita que aquestes al·legacions siguen
presentades preferentment en els registres dels serveis territorials de Formació Professional per a
l’Ocupació. Si es presenten aquestes al·legacions en altres registres o per altres mitjans d’acord
amb normativa, es demana a les entitats que informen el Servei Territorial de Formació
Professional per a l’Ocupació de la província corresponent del lloc de presentació en les adreces de
correu electrònic següents:
Servei Territorial d’Alacant: garcia_marpin@gva.es
Servei Territorial de Castelló: tena_ros@gva.es
Servei Territorial de València: stfv@gva.es

