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L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona: 
  

 4 INTEGRADORS/RES  SOCIALS  
 
 
 
 
 
Es requereix:  

 Tenir 18 anys complerts. 
 Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya. 
 Imprescindible estar empadronat/da a Sant Boi de Llobregat, amb una antiguitat mínima de 

6 mesos. 
 Imprescindible acreditar la inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya en situació d’atur, o 

bé estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de Sant Boi de Llobregat. 
 Estar en possessió d’una titulació en integració social o educació social o equivalent, o en 

condicions d’obtenir-la abans de la data de finalització del període de presentació 
d’instàncies de la present convocatòria. 

 
Es valora:  

 Estar empadronat a Sant Boi de Llobregat 
 Experiència en treball amb joves i adolescents. 
 Formació especifica en l'àmbit de joventut i adolescència. 
 Experiència en treballs relacionats amb gestió de grups, dinamització de grups, 

organització d'activitats per a joves i adolescents i altres similars. 
 
 
 
S’ofereix: 
 Contracte de dos mesos de durada.   
 Horari: jornada intensiva en horari de tarda i algun matí. 
 Jornada: jornada complerta 
 Salari:   1.615,81€ bruts mensuals amb el prorrateig de les pagues 
 La incorporació es farà al mes de novembre 
 
 
Les funcions més destacades seran les següents:  
 
Desenvolupar les actuacions previstes per a joves i adolescents a l'espai públic i altres espais 
vinculats amb aquests cicles de vida 
Organització d'activitats per a joves i adolescents a l'espai públic o altres espais vinculats a 
aquests cicles de vida 
Elaborar informes respecte a les activitats i intervencions realitzades a l'espai públic etc. 
Acompanyament, informació i assessorament als/ les joves i adolescents. 
Desenvolupament de bases de dades amb registres de seguiment i actuacions. 
Reunions de coordinació amb la xarxa i recursos del territori. 
Disseny d'actuacions i abordatge per les problemàtiques detectades a l'espai públic ( jove si 
adolescents) 
Qualsevol altra funció relacionada amb l'actuació amb joves i adolescents a espais públics i 
espais vinculats amb aquests cicles de vida. 
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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 document dels coneixements de llengua 
catalana. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 6 al 17  
d'octubre de 2021, 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. 
 
*IMPORTANT: En finalitzar el procés de selecció, serà requisit imprescindible per 
a la contractació de les persones seleccionades la presentació del Certificat 
d’Antecedents Penals, en virtut a l’aplicació de la llei L26/2015 que modifica la 
LO 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor 
 
 


