
Punt Jove
S’obre la convocatòria del
programa “Fem Ocupació
per a Joves”, per al col·lectiu
de persones joves de la
Garantia Juvenil per a l’any 2015
i la convocatòria anticipada
per al 2016.

Poden ser destinatàries del programa les per-
sones joves de 18 a 29 anys en situació d’atur 
que disposen del títol d’Ensenyament Secundari 
Obligatori, de batxillerat o d’un Cicle Formatiu 
de Grau Mig. També podran ser beneficiàries 
aquelles persones joves que malgrat no dispo-

Aquest programa desenvoluparà les seves ac-
tuacions per a dos col·lectius de persones joves 
destinatàries, -Persones joves de 18 a 24 anys, 
col·lectiu corresponent a la Iniciativa de la Ga-
rantia Juvenil. -Persones joves de 25 a 29 anys.

1.2 Cadascuna de les persones joves que par-
ticipin en aquest programa rebrà les següents 
actuacions ocupacionals: - Experiència profes-
sional mitjançant contracte laboral. - Formació 
vinculada al contracte de treball. - Orientació i 
acompanyament en el procés de contractació i 
formació.

sar d’alguna d’aquestes titulacions, disposen de 
la corresponent equivalència a efectes laborals 
o acadèmics. No podran ser destinatàries del 
programa les persones joves amb una titulació 
superior a les esmentades ni tampoc aquelles 
que estiguin cursant cap tipus de formació re-
glada en el moment d’entrar com a participants 
del programa. Les persones joves destinatàries 
d’aquest programa són persones joves que, ma-
joritàriament, tenen adquirides les competènci-
es bàsiques, però que presenten mancances 
formatives i necessiten d’un acompanyament i 
una formació especialitzada en el seu procés de 
retorn al mercat de treball.
Aquestes persones joves hauran d’estar inscri-
tes a l’oficina de Treball del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya com a persones demandants 
d’ocupació no ocupades i hauran de complir tots 
els requisits legals per poder formalitzar un con-
tracte en el moment de la seva signatura.
Les persones joves que participin en el progra-
ma han d’inscriure’s en el Registre d’Informació 
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Persones destinatàries

Nova convocatòria de Beques Generals per a 
estudiants de nivells post-obligatoris per al 
curs 2015-2016,  del “Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte”.
El passat 7 d’agost del 2015, la “Secretaría de Es-
tado de Educación, Formación Profesional y Uni-
versidades” va convocar beques de caràcter gene-
ral per al curs 2015-2016,  per a estudiants que 
cursin estudis universitaris i no universitaris amb 
validesa a tot l’estat espanyol.

El termini de presentació de sol·licituds  fina-
litza:
El 30 de setembre del 2015 per als nivells no uni-
versitaris (Batxillerat, Formació Professional de 
Grau mig i superior, Ensenyaments artístics, Ense-
nyaments esportius, Estudis Militars i Estudis reli-
giosos, Curs d’accés i cursos de preparació  per 
a les proves d’accés a la Formació Professional i 
Cicles Formatius

El 15 d’ octubre del 2015 per als universitaris. 
Aquesta convocatòria de beques constitueix un 
dels instruments que contribueixen de forma més 

eficaç a fer possible el principi d’igualtat d’oportu-
nitats; i també, millora l’eficiència educativa donat 
que permet aprofitar les potencialitats de molts jo-
ves que pertanyen a famílies de baixes rendes.

Tipus d’ajuts:
Quanties fixes per a tots els sol·licitants que reunei-
xin els requisits: 
Beca de matrícula: Inclou l’import dels crèdits dels 
quals l’alumne es matriculi per primera vegada. 
L’import serà el preu públic oficial d’acord amb el 
que estableix la convocatòria de beques. 
 Quantia fixa associada a la residència de l’estudi-
ant durant el curs escolar: 1.500 euros 
 Quantia fixa associada a la renda de l’estudiant: 
1.500 euros 
Beca bàsica (per a no universitaris)
 Quantia variable i diferent per als diferents sol·lici-
tants que reuneixin els requisits. El seu import re-
sultarà de la ponderació de la nota mitjana de l’ex-
pedient de l’estudiant i de la seva renda familiar i 
es determinarà mitjançant l’aplicació d’una fórmula 
de repartiment. 

Requisits per sol·licitar la beca:
Ser de nacionalitat espanyola o posseir  la naciona-

litat d’un Estat membre de la  Unió Europea
No posseir en el moment de sol·licitar la beca un 
títol de nivell igual o superior al dels estudis per als 
quals demanes la beca.
Reunir la resta de requisits acadèmics i econòmics 
que especifica la convocatòria.

BEQUES PER A NO UNIVERSITARI
Convocatòria de beques de caràcter general per a 
alumnes de nivells post-obligatoris no universitaris, 
curs 2015 - 2016  
(BOE de 6 d’ agost de 2015)
Per a més informació consulteu:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/be-
cas/2015/estudios-no-universitarios.htm

BEQUES PER A  UNIVERSITARIS
Convocatòria de beques de caràcter general per 
a alumnes de nivells post-obligatoris universitaris, 
curs 2015 - 2016
(BOE de 6 d’agosto de 2015)

Per a més informació consulteu:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/be-
cas/2015/estudios-universitarios.html

 

de la Garantia Juvenil i, per tant, hauran de com-
plir els requisits previstos a la Llei 18/2014, de 15 
d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l’eficàcia.

Us comuniquem que s’ha publicat al DOGC 
l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions per a la realització del Programa 
“Fem Ocupació per a Joves”, i s’obre la convo-
catòria per al col·lectiu de persones joves de la 
Garantia Juvenil per a l’any 2015 i la convocatòria 
anticipada per al 2016.
h t tp : / /por ta ldogc .gencat .ca t /u t i l sEADOP/
PDF/6939/1440599.pdf

Esta disponible en la web del SOC tota la in-
formació corresponent a aquesta convocatòria.
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/ex-
port/sites/default/socweb_ca/empreses/convocato-
ries/ajuts_subv/2015/Fem_Ocupacio_Joves_2015.
html

Vine qualsevol dilluns de 9:30 h 

a 12:30 h a l’Ajuntament.

T’ajudarem a fer-ho.

Nova convocatòria
de Beques Generals



Arriba el Pla Comunitari de Ga-
rantia Juvenil, una iniciativa Eu-
ropea de lluita contra l’atur ju-
venil.
Aquest programa vol donar cer-
tes avantatges als joves de 16 a 
24 anys que no estiguin estudi-
ant ni treballant.

Punt Jove:

Si vols participar en qualsevol 
programa de treball/formació 
és requisit indispensable estar 
registrat en aquest pla de Ga-
rantia Juvenil.

Què has de fer per registrar-te?
Vine qualsevol dilluns de 9:30h a 12:30h a 
l’Ajuntament i t’ajudaren a fer-ho. Només has 
de portar el teu DNI.
T’esperem!

Pla Europeu contra 
l’atur juvenil

Informa’t!
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