APUNTA’T A LA

REQUISITS

GARANTIA JUVENIL
GARANTIA JUVENIL

1. Tenir la nacionalitat espa-

nyola, ser ciutadà/na de la
Unió Europea o tenir autorització per residir en territori
espanyol que habiliti per treballar.
2. Estar empadronat/da a
qualsevol municipi de Catalunya.
3. Tenir entre 16 i 29 anys.
4. Estar a l’atur i no haver treballat en els 30 dies naturals
anteriors a la data de la inscripció.
5. No estar estudiant o fent
formació, ni haver rebut
accions formatives de més de
40 hores en els 90 dies naturals anteriors a la data de la
inscripció.

FEINA
Plaça Miquel Biada, Núm 1.
Mataró, 08301.
(Davant de l’estació de tren)
FORMACIÓ
GRATUÏTA
Contactar amb la Impulsora comarcal de la
Garantia Juvenil
93.741.16.16 – 673.64.38.60
garantiajuvenil@ccmaresme.cat

APUNTA’T
PRÀCTIQUES

Contactar al: 93.741.16.16– 673.64.38.60

QUÈ ÈS LA GARANTIA JUVENIL?
La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió
Europea per reduir l’atur juvenil.

COM ET POTS INSCRIURE?

ADRECES I CONTACTES QUE NECESSITES.

1. Inscripció mitjançant DNI electrònic o certificat

Impulsora Comarcal de la Garantia Juvenil
del Maresme :

digital.


QUÈ T’OFEREIX LA GARANTIA JUVENIL?

És la forma més senzilla i ràpida. Et permet
inscriure’t directament.
La impulsora de la Garantia Juvenil t’indicarà,
si no en tens, com pots tenir el teu certificat
digital.

Si compleixes els requisits d’accés podràs rebre:
 suport per definir el teu projecte professional,

Hagar Daoud
93.741.16.16 – 673.64.38.60
garantiajuvenil@ccmaresme.cat

La teva Oficina de Treball:

 una formació adaptada a les teves necessitats,
 una oferta de feina,
 unes pràctiques en empreses, o,

2. Inscripció mitjançant usuari i contrasenya.


tar-lo a la teva Oficina de Treball.

 suport per crear la teva empresa.

Pots obtenir el formulari de registre:
- A l’Espai Jove, al Punt d’informació Juvenil i
al Servei Local d’Ocupació del teu municipi.
- A través de la Impulsora comarcal de la GJ.
- A la teva Oficina de treball.
- A la web www.garantiajuvenil.gencat.cat

QUÈ T’OFERIM AL CONSELL COMARCAL?
 Informació, orientació i suport per fer la inscripció al programa.
 Suport personalitzat i orientació per identificar
els teus objectius professionals i definir el procés de recerca de feina.
 Informació sobre els recursos i programes per a
joves relacionats amb l’àmbit formatiu i laboral.
 Seguiment i acompanyament en la realització
de l’itinerari formatiu i/o professional adequat
al teu perfil i als teus objectius professionals.

Has d’omplir un formulari de registre i por-



En unes setmanes rebràs un codi d’activació
al teu correu electrònic que hauràs
d’introduir a la pàgina web d’inscripció al registre de la GJ
La impulsora de la GJ, si et cal, et facilitarà
suport i t’acompanyarà quan hagis d’omplir de
les dades del registre.

Oficina de Treball - Mataró.
C/ Castanyos , 57
Joves d’Argentona i Cabrera de Mar i Mataró.

Oficina de Treball - Premià de Mar
c/Elisenda Montcada, 65
Joves d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrils, Caldes d’Estrac, Dosrius, Òrrius, Premià
de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de Dalt
i Vilassar de Mar.

Oficina d’Alt Maresme - Pineda de Mar
c/ Anoia, s/n. Edifici Innova
Joves de Calella, Canet de Mar, Malgrat de
Mar, Palafolls, Pineda de Mar, St. Cebrià de
Vallalta, St. Iscle de Vallalta, St. Pol de Mar,
Sta. Susanna i Tordera.

Oficina de treball “Casagemes”- Badalona
Plaça Carme Guash, 2

Joves d’Alella, El Masnou, Montgat, Teià i Tiana.

