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En el marc del projecte "CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi" confinançat a través del
Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020" i en concret dins de la línia
d'actuació d'inserció laboral de joves i altres col·lectius amb dificultats per accedir al mercat
laboral, i per l'operació anomenada "Youngs for Youngs. Espacio público, espacio joven (Public
space, young space)" identificada amb el codi únic HNWD9069, l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat selecciona pels exercicis 2019, 2020 i 2021

4 dinamitzadors/es juvenils
Per dur a terme el projecte Espai Públic / Espai Jove, que es realitza a partir d'una intervenció
en clau socio-educativa i d'acompanyament, amb l'objectiu prioritari de millorar l'ocupabilitat, la
sociabilització, el compromís social, la responsabilitat i l'autonomia dels i les participants al
projecte, en base a augmentar les seves competències instrumentals, transversals i tècniques,
l'arrelament al territori, la participació, l'atenció a la diversitat i el foment de l'autogestió.
Es requereix:
•
•
•
•

ser menor de 30 anys
tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya
estar en possessió d'un grau universitari relacionat amb l'àmbit social, preferentment en
les modalitats d'educació social, treball social, psicologia, pedagogia, magisteri, etc.
l'antiguitat del títol del grau universitari haurà de ser inferior a cinc anys

Es valorarà:
•
•
•
•
•
•

estar empadronat/da a Sant Boi de Llobregat
estar en situació d'atur i inscrit/a en el SOC com a demandant d'ocupació
coneixement del territori
experiència laboral acreditada amb joves i adolescents
coneixements específics en gestió de persones i/o treball comunitari
formacions vinculades al treball amb joves i adolescents

S’ofereix:
•
•
•
•
•

Un contracte en pràctiques de 24 mesos de durada.
Horari: 23 hores a la setmana, combinació de matins i tardes.
Jornada: 1.082 hores anuals.
Salari: 1.572,83 € bruts mensuals.
Incorporació a 1 de març de 2019.
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Les persones seleccionades s'encarregaran, entre d'altres, de:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

detectar possibles candidats/es susceptibles de participar al projecte, tant a peu de
carrer com a través de la xarxa de derivacions existent a nivell municipal i local
realitzar el procés d'acollida individualitzat, per tal de definir conjuntament amb
l'interessat/da un itinerari personalitzat i els continguts de treball (d'inserció sociolaboral,
educatius, comunitaris, etc.) que configuraran el seu full de ruta al llarg de la seva
estada en el projecte.
fer els processos d'acompanyament individuals, la qual cosa significa:
seguiment del desenvolupament de l'itinerari individualitzat
incorporació d'estratègies i accions específiques i diferenciades
recolzament i acompanyament del/la jove en els seus possibles processos d'inserció
laboral/educativa
orientació i redefinició d'objectius si calgués
avaluació continuada de l'evolució del/la jove en el seu procés d'aprenentatge, i en el
seu desenvolupament personal, educatiu i professional
preparar i dirigir espais de treball grupals, entesos com a espais de suport mutu per a
treballar de manera transversal la participació, la perspectiva de gènere, el consum
responsable i creatiu dels temps d'oci, etc. tot plegat des d'un vessant de treball
comunitari i tenint com a referència l'espai públic
programar activitats socioeducatives, lúdiques, formatives, de coneixement del territori,
etc.

Les persones interessades han de lliurar el seu currículum, fotocòpies del títol formatiu
requerit, del DNI, i document que acrediti estar en situació d’atur,al registre general
d’entrada de l’Ajuntament, des del dia 16 al de gener al 8 de febrer de 2019.
També podràn presentar-se via telemàtica, amb certificat electrònic, a travès del portal
de tràmits de l’ajuntament: www.santboi.cat/tràmits/OfertaPúblicad’Ocupació.
De les instàncies rebudes es farà una primera selecció segons la formació i l'experiència
explicitades. S'iniciarà un procés de selecció només amb les candidatures que s'ajustin
al perfil.
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.

