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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 

1 ADMINISTRATIU/VA 

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

a Espanya. 
 Estar en possessió del CFGS o FPII Administratiu o Batxillerat. 
 

 
Es valora: 

 Experiència en tasques d’atenció a la ciutadania 
 Estar empadronat/ada a Sant Boi de Llobregat. 
 

 
S’ofereix: 

 Contracte temporal de 8,5 mesos. 
 Horari: de dilluns a dijous de 15 a 19 hores 
 Jornada: mitja jornada 
 Salari brut mensual: 807 € pagues prorrategades 

La persona seleccionada s’encarregarà fonamentalment de: 

 
 Encarregar-se de la recepció i atenció de les trucades telefòniques 
 Prestar suport administratiu, de caràcter general, a totes les funcions dels 

serveis socials. 
 Rebre, atendre, informar i orientar als ciutadans i ciutadanes que s'adrecen als 

serveis socials 
 Rebre i verificar la documentació aportada pels usuaris/es a petició dels i les 

professionals de serveis socials 
 Informar i orientar al ciutadà/na de les prestacions i recursos socials existents 

per atendre les problemàtiques individuals, familiars o de grup 
 Programar les visites de les professionals assignades, controlar les agendes, 

prestar-los suport en la tramitació de prestacions de dret i altres, i seguiment 
dels recursos propis, de les seves tasques i funcions 
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 Registrar, actualitzar i gestionar les bases de dades de l'àmbit 
 Entregar certificats de prestacions gestionades pels serveis socials 

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes 
 
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, 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.  

 


