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INFORMA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

DENOMINACIÓ: PROJECTE D'ORDRE DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE,
SECTORS  PRODUCTIUS,  COMERÇ  I  TREBALL,  PER  LA QUAL S'ESTABLEIXEN  LES
BASES  REGULADORES  D'UN  PROGRAMA  D'AJUDES  DESTINADES  A  FINANÇAR
L'EXECUCIÓ  DE  PROJECTES  EXPERIMENTALS  DELS  SERVEIS  D'ÚS  DE  LES
UNIVERSITATS VALENCIANES

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment
administratiu  comú de les administracions públiques, s'estima oportú  realitzar una consulta
pública a  fi de demanar l’opinió de la ciutadania i organitzacions representatives, durant
un termini de 15 dies naturals a partir de la publicació del present anunci, tenint en compte
l’impacte  que  significarà  l’elaboració  per aquesta  conselleria,  del  projecte  d’ordre  de  la
Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball  per  la  qual
s'estableixen les bases reguladores d’un programa d’ajudes destinades a finançar l’execució
de projectes experimentals dels serveis d’ocupació de les universitats valencianes.

El Pla Estratègic de Subvencions del SERVEF per al període 2017-2019 preveu entre els seus
objectius operatius facilitar la incorporació de joves al mercat de treball, així com  afavorir les
iniciatives d'emprenedoria social i innovadora amb potencial de creació d'ocupació. 

El projecte que és tramita respon a la necessitat d'establir les bases que regiran la concessió
de  subvencions  destinades  a  finançar  l'execució  de  projectes  experimentals  dels  serveis
d'ocupació de les universitats valencianes, amb la finalitat de fomentar projectes de caràcter
innovador  o experimental  que afavorisquen l’ocupabilitat  i  la  inserció laboral.  Els  projectes
hauran de donar resposta als necessitats específiques dels àmbits d'actuació de les entitats
beneficiàries,  mitjançant  actuacions  que  afavorisquen  la  innovació  en  l'àmbit  de
l'emprenedoria, l'economia social, la inserció laboral i les condicions d'ocupabilitat. 

Les aportacions i opinions al projecte es poden enviar fins al 26 de desembre 2018 a l’adreça
de correu electrònic servef_coordinacio@gva.es
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Antecedents 

Pla estratègic de subvencions del SERVEF per al període
2017-2019

Problemes que es pretenen
solucionar amb la nova 
norma

Potenciar els projectes de caràcter innovador o experimental
que afavorisquen l’ocupabilitat i la inserció laboral per part
de les universitats de la Comunitat Valenciana

Necessitat i oportunitat de la 
seua aprovacio

Els projectes hauran de donar resposta a les necessitats 
específiques dels àmbits d'actuació de les entitats 
beneficiàries, mitjançant actuacions que afavorisquen la 
innovació en l'àmbit de l'emprenedoria, l'economia social, la 
inserció laboral i les condiciones d'ocupabilitat. 

Objectius de la norma
L'objecte  de  l'ordre  és  establir  les  bases  que  regiran  la
concessió de subvencions destinades a finançar l'execució
de projectes experimentals dels serveis d'ocupació de les
universitats valencianes.

Possibles solucions,  alternatives
reguladores i no reguladores

Facilitar l'accés a les subvencions als potencials beneficiaris i
millorar les condicions d'execució de les ajudes.
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