
Servei Valencià d’Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de juliol de 
2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació 
i Formació, per la qual es convoca, per a l’exercici 2018, 
el Programa de foment de la contractació indefinida de 
persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc 
del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. [2018/7760]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de julio 
de 2018, del director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejer-
cicio 2018 el Programa de fomento de la contratación 
indefinida de personas jóvenes cualificadas (AVALEM 
JOVES), en el marco del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. [2018/7760]

Advertido un error en el resuelvo segundo y un error en el resuelvo 
sexto apartado 1 de la versión en valenciano de la Resolución de 24 de 
julio de 2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2018 el Programa 
de fomento de la contratación indefinida de personas jóvenes cualifica-
das (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
número 8348, de 27 de julio de 2018, se procede a sus correcciones.

Resuelvo segundo
Donde dice:
Esta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a 

fomentar la contractació en pràctiques a jornada completa de les per-
sones joves qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Siste-
ma Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana.

Debe decir:
Esta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per 

a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les 
persones joves qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Siste-
ma Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana.

Resuelvo sexto
Donde dice:
1. La contractació de la persona jove haurà d’efectuar-se abans de 

la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria de subvencions per 
a l’exercici 2018.

Debe decir:
1. La contractació de la persona jove haurà d’efectuar-se amb pos-

terioritat de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria de sub-
vencions per a l’exercici 2018.

València, 1 de agosto de 2018.– El director general del SERVEF:. 
Enric Nomdedéu i Biosca

Advertida una errada en el resolc segon i una errada en el resolc sisé 
apartat 1 de la versió en valencià de la Resolució 24 de juliol de 2018, 
del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la 
qual es convoca, per a l‘exercici 2018, el programa de foment de la con-
tractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), 
en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8348, de 27 de juliol 
de 2018, es procedix a les seues correccions.

Resolc segon
On diu:
Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions 

per a fomentar la contractació en pràctiques a jornada completa de les 
persones joves qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Siste-
ma Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana.

Ha de dir:
Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per 

a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les 
persones joves qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Siste-
ma Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana.

Resolc sisé. 
On diu:
1. La contractació de la persona jove haurà d’efectuar-se abans de 

la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria de subvencions per 
a l’exercici 2018.

Ha de dir:
1. La contractació de la persona jove haurà d’efectuar-se amb pos-

terioritat de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria de sub-
vencions per a l’exercici 2018.

València, 1 d’agost de 2018.– El director general del SERVEF. 
Enric Nomdedéu i Biosca.


		2018-08-03T13:50:27+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - SERVEI DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




