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OFERTA DE FEINA 
TREBALLADOR/A SOCIAL  

(10 hores setmanals - Residència) 
 
 

Per raons de màxima urgència, la Residència municipal de Sallent necessita incorporar de forma immediata 
amb contractació de caràcter laboral temporal una persona en el lloc de treball de Tècnic de grau mig 
treball social a raó de 10 hores setmanals. 
 
Actualment, davant la falta de candidats per fer la cobertura urgent d’aquest lloc de treball i així poder 
atendre el servei de la Residència amb totes les garanties, fem pública la crida a qui consideri que compleix 
els requisits per treballar de forma temporal com a Treballador/a social. 
 
Els requisits mínims que han de complir els/les candidats/es per exercir les funcions són: 
 

• Titulació: Grau o Diplomatura en Treball Social. 
• Nivell de suficiència (C1) de català. 

 
Es prioritza tenir experiència en les funcions a desenvolupar. 
 
Característiques del lloc de treball: 

- Incorporació immediata mitjançant contracte laboral temporal amb l’Ajuntament de Sallent. 
- Jornada de 10 hores/setmana de dilluns a divendres distribuïdes segons es convingui amb el 

servei. 
 
Funcions del lloc de treball: 
 

1. Establir el primer contacte amb la persona gran, família o persona de referència per a identificar les 
expectatives i ajustar-les a la realitat del centre. 

2. Emplenar i fer el seguiment d'aquella documentació necessària per a la intervenció social en les 
persones usuàries. Vetllar i fer seguiment dels tràmits relacionats amb la llei de la dependència, de 
tutela, el document de voluntats anticipades. 

3. Donar suport al resident i  la família en les diferents situacions o processos que passa la persona 
atesa al llarg de la seva vida. 

4. Col·laborar amb l'educador/a social del centre per elaborar i fer el seguiment del programa 
d’activitats i de voluntariat del centre 

5. Proporcionar a la resta de professionals de l'equip la informació que pugui contribuir a millorar 
l'atenció integral d'aquests vers la persona. 



 

 
Plaça de la Vila, 1   -   08650 Sallent   -   Tel. 93 837 02 00   -   Fax. 93 820 61 60   -   E-mail: sallent@sallent.cat   -   www.sallent.cat 

6. Participar en les sessions de treball destinades a l'elaboració i el seguiment del Pla individual 
d'atenció interdisciplinària (PIAI), i fixar de forma consensuada amb la persona atesa o la persona 
responsable els objectius a assolir. 

7. Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp del treball 
social. 

8. Col·laborar amb la direcció del centre en els estudis per copsar i mesurar el grau de satisfacció dels 
residents i familiars. 

9. Participar en l'elaboració de la memòria anual d'activitats del centre i altres estudis i treballs, i 
facilitar les dades relatives a l'àmbit de la seva competència. 

10.  Coordinar i col·laborar, conjuntament amb els professionals d'altres institucions externes al centre, 
en la gestió de casos i projectes socials en comú. 

 
Davant la urgència i com és imprescindible poder cobrir aquest llocs de treball el més aviat possible, si tens 
ganes de treballar, tens vocació i compleixes els requisits envia’ns el teu currículum vitae actualitzat al 
correu electrònic igualam@sallent.cat el més aviat possible. 
 
 
 
 
Sallent, 2 de desembre de 2021. 
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