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L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona: 

 

AGENT FACILITADOR/A AMB COMUNITATS 
VEÏNALS DE CAMPS BLANCS 

 
 
 
Es requereix:  
 

 Tenir entre els 22 i els 35 anys. 
 Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a 

Espanya. 
 Títol d’ESO o equivalet 
 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 en atenció i acompanyament a les persones, especialment amb 

col·lectius en risc d’exclusió.  
 Coneixements en Mediació Comunitària i Gestió del conflicte.  
 Coneixements en la gestió de comunitats veïnals o associacions des d’un punt de 

vista de procediments amb l’administració i reglaments interns de funcionament.  
 Coneixements dels recursos i serveis del barri i del municipi en general.  
 Coneixements d'una segona llengua.  
 Habilitats comunicatives, empatia i capacitat de treball en equip.  
 Estar empadronat/ada a Sant Boi de Llobregat.         
 

 
S’ofereix: 
 

 Contracte temporal a temps parcial amb una jornada de 25 hores setmanals, 
1.131 anuals, distribuïdes per torns de matí i tarda de dilluns a divendres.  

 Salari: 1.416€/mes bruts.  
 
 
Les funcions més destacades seran les següents 
 

 Recollida d’informació concreta sobre l’estat de les Comunitats de Veïnat del 
Barri de Camps Blancs.  

 Contacte amb el president o presidenta per verificar la documentació relativa a la 
comunitat.  

 Acompanyament en la creació i/o actualització de la documentació oficial 
obligatòria de les comunitats de veïnat per poder optar a ajudes vinculades a la 
millora dels edificis.  

 Informar les comunitats del procés que es durà a terme en cada un dels edificis.  
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 Participar de les reunions de veïnat pertinents per tal de donar suport a cada 

comunitat en el seu procés.  
 Treballar en equip amb la Oficina Tècnica del barri per tal de conèixer les línies 

de la intervenció i els temps pertinents en cada moment.  
 Identificar necessitats detectades i traspassar al informació a la Oficina Tècnica.  
 Sistematitzar totes les dades recollides durant el procés. 

 
 
 

 
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, i document 
dels coneixements de llengua catalana. El termini de presentació de sol·licituds estarà 
obert des del dia 22 al 30 de novembre de 2021, ambdós inclosos. 
 
 
Els anuncis successius relacionats amb el procés de selecció seran fets públics al 
web de la corporació. Donat el caràcter urgent per cobrir aquesta vacant, recomanem 
fer un seguiment molt estret del procés de selecció. 
 
 

 


