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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 2021,  
 

10 Agents cívics/mobilitat  
 
Condicions: 
 

 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 la Generalitat.  
 Estar en possessió del permís de conducció de la classe B. 
 Estar en possessió del graduat escolar 
 

 
Per a  les vacants i de manera específica, es valorarà: 
 

 Experiència en el tracte directa amb el públic o llocs similars.  
 Altra formació vinculada a la cartera de serveis de l’Ajuntament. 
 Usuari eines ofimàtica. 
 Coneixement en altres idiomes. 
 Estar empadronat/da a Sant Boi de Llobregat. 

 
S’ofereix: 

 Contracte de 09 mesos de durada.   
 Horari: Torns de 5 hores de matí o tarda de dilluns a dissabte. 
 Jornada: 880 hores de treball efectiu . 
 21 dies naturals de vacances. 
 Cadència de treball de: 1 setmana de dilluns a divendres en torn de matí o tarda, q setmana de dilluns a 

dissabte en torn de matí o tarda 
 Dissabtes alternatius de treball en torn de matí o tarda. 
 Torn de matí de 08:30 fins 13:30. 
 Torn de tarda : 14:30 fins 19:30 
 Salari:  1443 € bruts per la durada total del contracte (9 mesos). 
 La incorporació es farà al mes  de febrer de 2021.  

 
Documentació a aportar: 
 
Currículum Vitae 
DNI/NIE 
Fotocòpia del permís de conducció 
Informe de vida laboral: (Com sol·licitar-ho: Per internet www.seg-social.es )  
Documentació acreditatiu d'estar en situació d'atur 
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La persona seleccionada s’encarregarà entre d'altres, de: 
 

 Garantir la seguretat viària duran l'accès al centres educatius als diferents alummnes dels 
centres escolar de Sant Boi de Llobregat. 

 Garantir el trànsit segur pels eixos peatonals i/o comercial dels diferents usuaris. 
 Col·laborar en les diferents campanyes informatives. 
 Informar, assessorar i acompanyar a la ciutadania i al comerç sobre les normes de civisme i 

neteja de la ciutat 
 Vigilància i informació a les persones sobre les mesures vigents relacionades amb la Covid-19, 

actuant en col·laboració amb la resta de departaments de l'organització i amb altres 
departaments. 

 Divulgació i ús de l'aplicació de Seguretat Ciutadana M7. 
 Col·laborar amb les companyes de comerç segur. 
 Elaborar els informes de gestió diaris. 

 
Els desplaçaments durant l'horari de treball es faran preferentment en bicicleta o en cas contrari a peu. 
 
 

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, còpia del permís de 
conducció de la classe B, 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 febrer, 
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. 
 
 

 


