
Resolució  del  director general  de  LABORA Servei  Valencià  d'Ocupació  i  Formació,  per la  qual  es  declara
aplicable, per al procés de selecció de persones candidates del programa ECOVID 2020,  la Instrucció  de 19 de
juny de 2020, del director general de LABORA Servici Valencià d’Ocupació i Formació, relativa al procediment
de selecció de persones participants en el Programa d’Iniciativa Social en col·laboració amb corporacions locals
de la Comunitat Valenciana (Pla Avalem Experiència-convocatòries Emerge i Emcorp 2020).

El passat 19 de juny de 2020, aquest òrgan va aprovar la Instrucció del director general de LABORA Servei Valencià
d'Ocupació i Formació, relativa al procediment de selecció de persones participants en el programa d’Iniciativa Social
en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (Pla Avalem Experiència-convocatòries Emerge i
Emcorp 2020).

En el DOGV número 8879, d'11 d'agost de 2020, es va publicar la Resolució de 7 d'agost de 2020, del director general
de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions
destinades a la contractació de persones d'almenys 30 anys, desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada
per la COVID-19, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 8/2016,
de  7  de  juliol,  de  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball  (AVALEM
EXPERIÈNCIA – Programa ECOVID 2020).

Vista  la  pràctica  concordança  en  el  funcionament  dels  programes  EMCORP  2020  i  ECOVID  2020,  els  dos
desenvolupats  en  aplicació  de  l'Ordre  8/2016,  de  7  de  juliol,  de  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors
Productius,  Comerç  i  Treball,  modificada  per  l'Ordre  10/2017,  de  8  de  maig,  per  la  qual  s'estableixen  les  bases
reguladores per a la concessió de subvencions en el programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions
locals de la Comunitat Valenciana, no es considera necessari dictar unes noves instruccions per al desenvolupament del
procés selectiu de persones candidates d’aquest últim programa, sinó tan sols introduir unes puntualitzacions mínimes
sobre el text de la mencionada Instrucció de 19 de juny de 2020, per a adaptar-la al programa ECOVID 2020.

Amb base en el que s’ha exposat

RESOLC

Declarar aplicable, per al procediment de selecció de persones participants en el programa ECOVID 2020,  la Instrucció
de  19  de  juny  de  2020,  del  director  general  de  LABORA Servei  Valencià  d'Ocupació  i  Formació,  relativa  al
procediment de selecció de persones participants en el programa d’Iniciativa Social en col·laboració amb corporacions
locals de la Comunitat Valenciana (Pla Avalem Experiència-convocatòries Emerge i Emcorp 2020), amb les següents
consideracions:

Primer.- Totes les referències al programa EMCORP 2020 seran esteses al programa ECOVID 2020

Segon.  En la  instrucció segona (oferta  d'ocupació),  s'afig  el  següent  text:  La presentació telemàtica de les  ofertes
d'ocupació  es  realitzarà  a  través  del  següent  enllaç:  https://www.gva.es/  va  /inicio/procedimientos?  
id_proc=18502&version=amp,  indicant  en  l'apartat  “I  informació”  del  tràmit  el  següent  text:  Oferta  d'ocupació
ECOVID dirigida a l'Espai Labora de...(el que corresponga).

Tercer.- El punt 1 de l'apartat A), de la instrucció tercera “Preselecció per LABORA, per al programa ECOVID 2020,
queda redactat de la següent manera: Després de la preceptiva notificació de les obres o serveis  a l'Agència Valenciana
de Seguretat i Resposta a les Emergències (d'ara en avant, AVSRE), l'entitat beneficiària, en col·laboració amb l'Espai
Labora, establirà les ocupacions  sol·licitades que, en tot cas, hauran d'estar contingudes en la Classificació Nacional
d'Ocupacions (CNO).  Les ocupacions han de tindre una clara vinculació amb la naturalesa de l'obra comunicada. A
aquest efecte, l'entitat, juntament amb l'oferta d'ocupació, remetrà a l'Espai Labora una còpia de la memòria facilitada a
la  AVSRE. L'Espai Labora podrà rebutjar l'oferta si l'ocupació sol·licitada no compleix els requisits de concordança
recollits ací.

Quart.- El punt 2 de l'apartat A) de la instrucció tercera “Preselecció per LABORA, per al programa ECOVID 2020,
queda redactat de la següent manera: Després d’haver rebut l'oferta d'ocupació, l’Espai Labora efectuarà una preselecció
prioritzant aquelles persones inscrites com a aturades a partir del 14 de març de 2020, que no  resulten beneficiàries de
prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d'inserció laboral i per trams de major a
menor edat (majors de 45 anys; menors de 45 anys). Estan excloses del procés aquelles persones que no hagen tingut
una ocupació anterior. Qualsevol requisit formulat en l'oferta d'ocupació que no siga el de la possible titulació associada
a l'acompliment de l'ocupació sol·licitada (sempre amb la concordança escaient), haurà de ser prou acreditat per l'entitat
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beneficiària  i  només  serà  admés  per  LABORA si  no  introdueix  elements  discrecionals  que  pogueren  qüestionar
l'objectivitat en el procés de selecció de persones candidates.

Cinqué.-  Les referències a la declaració de renda i certificat d'imputacions fiscals de l’AEAT han de ser esteses a
l'exercici 2019.

EL DIRECTOR GENERAL DE LABORA
          SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
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