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En el marc del “Pla de suport a les polítiques socials 2020-2021”, dirigit 
als programes municipals d’ocupació que impulsen iniciatives que 
generen ocupació directa al territori, reforcen els dispositius i xarxes 
locals d’ocupació i milloren les condicions d’ocupabilitat de la població 
aturada, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona per a l'exercici 
2020,  
 
 

 

5 AGENTS DE SALUT, PERSONES I MEDI 
 
 
 
Es requereix:  
 

 Tenir 18 anys complerts. 
 Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a 

Espanya. 
 Imprescindible acreditar la inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 Títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent .  
 
 

Es valorarà: 
 

 Formació en l'àmbit sanitari, social o ambiental (auxiliar de clínica, 
integrador/a, educador/a social, gestió ambiental). 

 Experiència com a agents de salut i/o ambiental en el espai públic 
 Experiència en tasques de coordinació i direcció equips.  
 Habilitats comunicatives.  
 Habilitats per treballar en equip.   
 Disponibilitat horària 
 Estar empadronat/ada a Sant Boi de Llobregat.         

 
 

 
S’ofereix: 

 Contracte de 9 mesos de durada.  
 Horari: Jornada parcial (96%) disponibilitat horaria. 
 Salari: 1.550 € bruts mensuals, pagues prorratejades. 
 Incorporació novembre de 2020. 
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La persona seleccionada s’encarregarà entre d'altres, de: 
 

 Fomentar conductes i hàbits saludables entre la població, per prevenir la 
transmissió de malalties i millorar la salut de la comunitat, incloent els 
aspectes relacionats amb el medi 

 Realització d’accions encaminades a promoure actituds favorables i positives 
envers la salut, i l’adopció d’hàbits saludables, amb especial atenció a les 
prescripcions sanitàries en la situació actual de pandemia.  

 Dur a terme tasques d’informació i sensibilització a la ciutadania i als diferents 
agents de la població (econòmics, socials), adreçades a potenciar la seva 
corresponsabilitat en l’aplicació de les mesures de protecció i higiene per a la 
contenció de la Covid19. 

 Desenvolupar accions, tant a escala de grup com de l'individu, destinades a 
augmentar el nivell d'informació sanitària i a desenvolupar habilitats 
individuals i de grup per reduir la vulnerabilitat de l'individu i de la comunitat 
enfront dels problemes de salut 

 Donar suport als diferents serveis (ambulatoris, escoles, equipaments, 
mercats,…), en l'actual situació de pandèmia, en allò relacionat amb les 
tasques de prevenció.  

 Afavorir el contacte amb els diferents serveis que ofereixen suport a la 
població (serveis socials, sanitaris, educatius,...) per millorar la detecció i la 
derivació de possibles problemes de salut. 

 Supervisió de les necessitats operatives, gestió i coordinació d’equips i de les 
possibles incidències que puguin sorgir en el desenvolupament de les tasques 
dels agents.  
 

 

Les persones interessades podran presentar-se via telemàtica a través del portal de 
tràmits de l'ajuntament: www.santboi.cat/GuiadeTràmits. Per finalitzar el tràmit 
online caldrà adjuntar còpia del DNI, Currículum Vitae, informe de vida laboral i 
documentació acreditativa en situació d’atur.. El termini de presentació de 
sol·licituds estarà obert des del dia 3 a l’11 de novembre de 2020, ambdós inclosos. 
 
De les instàncies rebudes es farà una primera selecció segons la formació i 
l'experiència de les persones interessades. S'iniciarà un procés de selecció 
només amb les candidatures que s'ajustin al perfil. 


