Oficina Jove del Bages
C/ Sant Blai 14 - Espai Joan Amades
08242 Manresa T. 93 877 13 60

COM APUNTAR-SE AL SISTEMA
NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL
Si compleixes els requisits i vols ser beneficiari de la Garantia Juvenil, prèviament t’has
d’inscriure al fitxer del Sistema de Garantia Juvenil. Existeixen vàries vies per tal de
formalitzar la inscripció:
a)

Inscripció immediata

És la forma més senzilla i ràpida d’inscriure’t a la garantia Juvenil. Amb l’ajuda d’una
tècnica impulsora de Garantia Juvenil podràs tramitar la teva sol·licitud.
Com ho faig?
SI ETS DE MANRESA
Cal que t’adrecis a l’Oficina Jove del Bages presencialment un dilluns de 16h a 19h o un
dijous de 10h a 14h, o bé per telèfon 93.877.13.60 i concertis cita prèvia.
garantiajuvenil@ajmanresa.cat

SI ETS DE QUALSEVOL ALTRE MUNICIPI DEL BAGES
Cal que demanis cita prèvia al 619.142.752 via telèfon o wwhatsapp. La Impulsora serà
un cop al mes al teu municipi i et donarà hora pel dia corresponent.
garantiajuvenil@ccbages.cat
Què cal portar?
- DNI o NIE
- Telèfon mòbil
- Adreça de correu electrònic
- Curriculum vitae
Havent comprovat els requisits, rebràs una resolució afirmativa (o negativa si és el
cas), conforme quedes incorporat a la llista única estatal i la sol·licitud passarà a ser
gestionada per la comunitat autònoma. Actualment el temps de mitjana de recepció
de les resolucions és d’una setmana
On ens trobaràs?
SI ETS DE MANRESA
A través d’aquest enllaç pots consultar la ubicació de l’Oficina Jove del Bages
http://www.oficinajove.cat/ca/oficina/oficina-jove-del-bages

SI ETS DE QUALSEVOL ALTRE MUNICIPI DEL BAGES
A l’espai jove o a l’àrea d’ocupació. Informa-te’n al teu municipi!

b)

Inscripció amb DNI electrònic o certificat

Si tens DNI electrònic o certificat digital pots fer la teva inscripció directament a l’enllaç
següent: https://explotacion.mtin.gob.es/garantiajuvenil/login.action?request_locale=es

c)

A través de Cl@ve permanent

Què és Cl@ve? Es tracta d'una plataforma per a la identificació i signatura electrònica,
per poder fer tràmits per Internet amb l’Administració Pública.
• Cl@ve permanent (Cl@ve personal):
És un sistema d'accés mitjançant usuari i contrasenya. Demanant la cl@ve permanent,
es podrà entrar a l’aplicació de garantia Juvenil i poder fer la inscripció.
On la demano?
A la Seguretat Social, del carrer Sant Fruitós 1 de Manresa. De dilluns a divendres de 9h
a 14h sense cita prèvia.
Documentació que cal portar:
• DNI o NIE i la data de validesa.
• Número de telèfon mòbil pertanyent a una operadora de telefonia que presti els
seus serveis a Espanya
Només es pot associar un DNI / NIE a un mateix número de mòbil
• Una adreça de correu electrònic

RESUM DELS PASSOS A SEGUIR:
1. Anar a Seguridad Social, sense cita prèvia (9h – 14h) amb la documentació requerida i
donar-se d’alta al sistema Cl@ve mitjançant Cl@ve permanente
2. Entrar a la web de Cl@ve, activar el codi que us han requerit, i canviar-lo per una nova
contrasenya pròpia. https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=108 Us
podem ajudar.
3. Venir a l’Oficina Jove del Bages amb la contrasenya i usuari, telèfon mòbil i DNI o NIE per fer
la inscripció telemàtica a Garantia Juvenil.

