com m’hi apunto?
Inscripció amb DNI electrònic o certificat
Si el tens pots fer la teva inscripció directament
per web.

més info a:
www.garantiajuvenil.gencat.cat
Telèfon informació 012

Inscripció amb usuari i contrasenya
Has de seguir els passos següents:
1. Descarrega i omple el formulari.
2. Porta el formulari a l’oficina de registre que
queda més a prop teu, com per exemple*:
Oficina de Benestar Social i Família
C. del Forn de Vidre, 12 - Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Sitges
Pl. de l'Ajuntament, s/n - Sitges

Consell Comarcal del Garraf
garantiajuvenil@ccgarraf.cat
www.oficinajove.cat/garraf
Rasa del Miquelet s/n
Vilanova i la Geltrú
Dilluns a divendres 10-14h
Dimarts a dijous 16-19h

3. Rebràs al teu correu electrònic un codi
d’activació, que hauràs d’introduir en un lloc
web i ja podràs omplir la teva inscripció.
Si ho prefereixes, et poden ajudar a:
•

Oficina Jove Garraf

•

Punts d’Informació Juvenil

•

Oficina de Treball de Vilanova i la Geltrú

•

Cambra de Comerç

* consulta totes les oficines de registre al web

garraf@oficinajove.cat
93 893 77 77
Un programa de:

GARANTIA
JUVENIL

què és?

què m’ofereix?

hi ha requisits?

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell
europeu per reduir l'atur juvenil.

Itinerari 1

Els requisits per inscriure’s són:

Orientació laboral i suport a la cerca de feina

Si compleixes els requisits, en un termini de
4 mesos, la Generalitat t'oferirà una oferta de
treball, pràctiques o formació.

Si no saps de què pots treballar, busques feina i
no saps per on començar o si t’has plantejat
treballar a l’estranger, t’acompanyem en tot
aquest procés i t’ajudem a aclarir els dubtes que
et puguin sorgir.

- Tenir nacionalitat espanyola, ser ciutadà de la
UE o estranger amb autorització de treball.

com funciona?
Itinerari 2
Reforç de la teva formació i experiència
T’has d’inscriure al Registre Nacional de
Garantia Juvenil.
En un termini màxim de 30 dies el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) contactarà
amb tu per una primera entrevista.
Rebràs una atenció personalitzada, amb la
primera identificació d’objectius professionals i
competències per assolir-los.
Se t’oferirà un itinerari que incidirà en els
aspectes que caldria reforçar per assolir els
objectius proposats.

Has acabat fa poc els teus estudis i vols fer
pràctiques? T'estimaries més fer formació per
millorar en la teva professió? El personal tècnic
especialitzat t’ajudarà a definir el que s’ajusta
més a les teves necessitats.
Itinerari 3
Posar en marxa la teva idea de negoci
T’has plantejat crear una empresa? Tens una
idea i vols comprovar si és viable? Tens perfil
emprenedor? T'oferim recursos i informació
d'interès que t'ajudaran a prendre aquesta
decisió i orientar-te en el procés.

- Estar empadronat a qualsevol municipi de
Catalunya
- Tenir més de 16 anys i menys de 30.
- No haver treballat en els 30 dies naturals
anteriors a la data de sol·licitud.
- No haver rebut accions educatives de més
de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals
anteriors a la data de sol·licitud.
- No haver rebut accions formatives de més
de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals
anteriors a la data de sol·licitud.
- Presentar una declaració expressa de tenir
interès a participar en el Sistema Nacional de
Garantia Juvenil, adquirint un compromís de
participació activa en les actuacions que es
desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

