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En el marc del projecte Lleure i Salut inclòs al programa A prop AMB de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona per a l'exercici 2021, una 
persona amb el següent perfil 

 
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona: 

 
TÈCNIC/A  EN  SALUT  PÚBLICA 

 
 
Es requereix:  
 
 Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya 
 Estar en possessió de la titulació de grau o llicenciatura en veterinària, medicina, 

infermeria o farmàcia. 
 Certificat de nivell C de llengua catalana o equivalent 
 
 
Es valorarà: 
 
 Experiència en l'Administració Pública en el desenvolupament i aplicació de mesures per 

a la prevenció, protecció i contenció de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-
CoV-2, tant a l’àmbit públic com a privat. 

 Experiència en el sector privat en el desenvolupament i aplicació de mesures per a la 
Prevenció, protecció i contenció de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2. 

 Formació específica en el camp de la salut pública. 
 Formació específica en el camp de la seguretat alimentària. 
 Estar en possessió del permís de conduir vehicles tipus B 
 Usuari/a avançat/da en informàtica. 
 Empadronament a Sant Boi de Llobregat. 
 
S’ofereix: 
 Contracte d’obra i servei per 1 any, renovable fins a 3 anys, sempre i quan hi hagi 

subvenció. 
 Horari: jornada intensiva. 
 Jornada: 35 hores setmanals (jornada completa) 
 Salari: 40.413,92 € bruts anuals (nivell 14)   
 Incorporació: 1 de gener de 2021 
 
 
La persona seleccionada s’incorporarà a la Unitat de  Salut per responsabilitzar-se, 
entre d'altres, de: 
 
a) Prevenció, protecció i contenció de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 

en equipaments municipals: avaluació dels equipaments, elaboració de protocols de 
mesures de seguretat i protecció per prevenir el risc de transmissió, comprovació de 
l’aplicació de les mesures, informació i suport del personal treballador i usuari, etc.  

b) Prevenció, protecció i contenció de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 
en les activitats organitzades tant per l’Ajuntament com per entitats com per entitats de 
l'àmbit educatiu, esportives o socials: revisió dels protocols de mesures de seguretat i 
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protecció, adequació de les activitats a la normativa vigent,  comprovació de l’aplicació 
de les mesures, assessorament, etc.   

c) Vigilància i control de l’aplicació de les mesures de seguretat i protecció dels 
establiments i activitats comercials i assessorament a les persones titulars i 
treballadores. 

d) Vigilància i control de l’aplicació de les mesures de seguretat i protecció dels mercats 
sedentaris i no sedentaris i assessorament a les persones titulars.  

e) Formació i suport dels/de les Agents de Salut.  
f) Participació en les campanyes d’informació i sensibilització a la ciutadania.  
 
 
 
 
 
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, còpia del títol requerit, i document 
dels coneixements de llengua catalana. El termini de presentació de sol·licituds estarà 
obert des del dia 13  al  23 de novembre de 2020, ambdós inclosos. 
 
 
Els anuncis successius relacionats amb el procés de selecció seran fets públics al 
web de la corporació. Donat el caràcter urgent per cobrir aquesta vacant, recomanem 
fer un seguiment molt estret del procés de selecció. 
 
 
 
 
  
 
 


