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En el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020, la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, ha aprovat les 
concessions del fons extraordinari Pla de reactivació de 
l’ocupació, a l’empara d'aquest, l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat selecciona per a l'exercici 2021, persones del nostre 
municipi que estiguin en situació d'atur i siguin demandants 
d'ocupació, amb el següent perfil 

2 AGENTS DE SALUT 

Es requereix:  
 Tenir18 anys complerts  
 Imprescindible acreditar la inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent . 
 Acreditar el  certificat del nivell C català   

 
Es valora: 

 Haver fet el curs de dinamitzadors juvenils de Salut o alguna formació 
vinculada amb l'àmbit sanitari   

 Experiència i formació en l’àmbit social. 
 Experiència i formació  en atenció a joves 
 Habilitats comunicatives. 
 Habilitats per treballar en equip. 
 Disponibilitat horària 
 Estar empadronat/ada a Sant Boi de Llobregat. 

 
S’ofereix: 

 Contracte temporal de 8,5 mesos. 
 Horari: Flexible.  
Jornada: : 30 hores setmanals per torns, de dilluns a diumenge. 
Salari brut mensual: 1.384 € pagues prorrategades 

 

La persona seleccionada s’encarregarà fonamentalment de: 
  

 Realitzar accions encaminades a promoure actituds favorables i 
positives envers la salut amb especial atenció a les prescripcions 
sanitàries en la situació actual provocada per la Covid-19. 
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 Fomentar conductes i hàbits saludables entre la població jove, per 
prevenir latransmissió de malalties, i conductes de risc,  i millorar la salut 
del col.ectiu jove  

 
 Potenciar la responsabilitat dels i les joves en relació a la pròpia salut i la 

del seu grup assumint un paper actiu en el manteniment i promoció de la 
salut. 

 
 Dur a terme tasques d’informació i sensibilització a les persones joves  i 

als diferents agents locals d'entitats i empreses mitjançant campanyes 
de salut juvenil adreçades a potenciar la seva corresponsabilitat en 
l’aplicació de les mesures de protecció i higiene per a la contenció de la 
Covid19. 

 
 Coordinar-se amb l’àmbit de joventut, concretament amb el Servei 

d'informació Juvenil El Punt  i el seu  Punt Jove de  salut per les diferents 
tasques a realitzar. 

 
 Afavorir el contacte amb els diferents serveis que ofereixen suport a la 

població jove (serveis socials, sanitaris, educatius,...) per millorar la 
detecció i la derivació de possibles problemes de salut tant física com a 
emocional . 

 

 
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 certificat del nivell C de català, informe de vida laboral i 
documentació acreditativa en situació d’atur. El termini de presentació de 
sol·licituds estarà obert des del dia 19 al 30 de març, 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.  

 


