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L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona: 
  

2 AGENTS JOVES DE SALUT  
 
 
 
Es requereix:  
 

 Tenir entre els 18 i els 25 anys. 
 Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya. 
 Títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent .  
 Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació en el moment de presentar la 

sol·licitud. 
 Certificat de nivell C de llengua catalana o equivalent. 

 
 

Es valora: 
 

 Experiència com a agents de salut en el espai públic 
 Formació en l'àmbit sanitari o social (auxiliar de clínica, integrador/a, educador/a 

social). 
 Habilitats comunicatives.  
 Habilitats per treballar en equip.   
 Coneixements d'un segona llengua.  
 Estar empadronat/ada a Sant Boi de Llobregat.         

 
 
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 
 

 Realització d’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. 

 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.  

 Desenvolupar accions, tant a escala de grup com de l'individu, destinades a 
augmentar el nivell d'informació sanitària i a desenvolupar habilitats individuals i de 
grup per reduir la vulnerabilitat de l'individu i de la comunitat enfront dels problemes 
de salut 

 Coordinar-se amb l’àmbit de salut per les diferents tasques a realitzar.  

 Afavorir el contacte amb els diferents serveis que ofereixen suport a la població 
(serveis socials, sanitaris, educatius,...) per millorar la detecció i la derivació de 
possibles problemes de salut. 
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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 
 

 


