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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE SALUT
SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA
RESOLUCIÓ SLT/1617/2017, de 4 de juliol, per la qual s'aprova convocar la cobertura de vacants de metge
assistencial 1, infermer assistencial 1, tècnic en transport sanitari i tècnic administratiu, dependents del
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.
Atès l'Acord de Govern GOV/48/2017 de 18 d'abril pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la
Generalitat de Catalunya per l'any 2017, el qual estableix que el Departament de Salut disposarà de 100 places
per al personal del sector d'emergències mèdiques.
Vist que la totalitat dels llocs de treball objecte de la convocatòria estan dotats pressupostàriament segons la
normativa vigent.
En l'exercici de les atribucions i competències que m'han estat atorgades per l'acord del Consell d'Administració
de data 24 de maig de 2017,

RESOLC

Article 1
Aprovar la convocatòria pública per a la cobertura dels llocs de treball vacants de Metge Assistencial 1 (38
llocs), Infermer Assistencial 1 (38 llocs), Tècnic en Transport Sanitari (19 llocs) i Tècnic Administratiu (5 llocs),
recollits com annex 4.

Article 2
Aprovar les bases de la convocatòria que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, es pot interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, en
el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article
77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

L'Hospitalet de Llobregat, 4 de juliol de 2017

Joan Sala Sanjaume
Gerent
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Annex 1

1. Objecte d'aquesta convocatòria
Establir el procediment per a la cobertura en règim de contracte laboral indefinit dels 100 llocs de treball que
es detallen a l'annex 4.
Es reserven un 5% del total de llocs de treball objecte de la convocatòria, per a persones que tinguin una
certificació de discapacitat igual o superior al 33%, i acreditin els requisits per desenvolupar adequadament les
funcions del lloc al qual hagin optat:
- un nivell suficient de competència professional, a criteri del respectiu Òrgan Tècnic de Selecció (OTS).
- ser declarats aptes per al lloc de treball, pel Servei de Salut Laboral del SEM
En el cas que algun dels llocs de treball reservats a persones amb discapacitat, restin sense cobrir,
s'assignaran en el règim general.
Qüestió de gènere: en les referències fetes a col·lectius que poden ser constituïts tant per homes com per
dones, s'entén que el masculí té valor genèric.

2. Fases de la convocatòria.
2.1 Determinació d'aspirants admesos a la convocatòria:
Només seran admesos els aspirants que acreditin tots i cadascun dels requisits generals i específics, establerts
per a cada lloc de treball.
Els requisits hauran d'acreditar-se en el moment de la publicació de la convocatòria, i mantenir-los fins el
moment de la contractació laboral.
Els respectius Òrgans Tècnics de Selecció elaboraran llista provisional d'aspirants admesos i exclosos (en
aquest cas especificant el motiu de l'exclusió).
Les persones que hagin estat excloses podran formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que
s'hagin produït exclusivament referits a la sol·licitud, el document identificatiu, o altres requisits documentals, i
hauran de justificar el motiu per el qual no els van aportar correctament en primera instància.
En cap cas s'acceptaran aportacions de nous documents que representin més mèrit per a la convocatòria, a no
ser que s'acrediti que han estat emesos en data anterior a la publicació de la convocatòria.
A aquest efecte, s'obrirà un termini de 2 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista
provisional, per a la presentació de reclamacions i/o esmenes. Finalitzat aquest termini, i resoltes les possibles
incidències, es farà pública la llista definitiva de persones admeses i excloses, en la pàgina web del SEM.
2.2 Valoració ponderada de mèrits:
Les persones que hagin estat declarades admeses passaran a la fase de Valoració ponderada de mèrits, en
dues fases successives:
2.2.1 Fase d'acreditació d'idoneïtat per al lloc de treball:
Aquesta fase té com a finalitat acreditar un nivell suficient de la competència professional necessària per
desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball. Es una fase selectiva i excloent. S'avaluaran coneixements
i expertesa dels candidats en les funcions a les quals opten:
- L'avaluació dels candidats és farà mitjançant proves escrites i/o pràctiques. Dels continguts específics de les
proves (temaris) es farà publicitat en el moment de convocar-les i com a mínim amb 7 dies naturals
d'anticipació a la data de realització de les proves.
Restaran exempts d'aquesta fase els aspirants que acreditin una experiència mínima de sis mesos en la funció
en els darrers dos anys, en unitats SEM pròpies.
Els respectius Òrgans de Selecció (OTS) determinaran una puntuació de tall per a cadascuna de les
categories/llocs de treball, equivalent al 80% de la puntuació màxima obtinguda en cadascuna.
Es publicarà la llista dels participants (identificats per nif/nie) ordenats per puntuació obtinguda fins al nivell
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inferior de la puntuació de tall. La resta es reflectirà com No apte.
2.2.2 Proves de coneixement de la llengua catalana i castellana.
De conformitat amb el que estableix l'article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula
l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la
Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar
el coneixement de la llengua castellana i catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.
Els aspirants nacionals que no acreditin documentalment el coneixement de la llengua catalana, hauran de
passar una prova, la qualificació de la qual serà Apte o No apte.
2.2.3 Fase de ponderació de mèrits:
Els aspirants que hagin estat declarats aptes, seran objecte d'una avaluació ponderada de mèrits segons els
barems per a les respectives categories/llocs, que s'annexen a aquest document de bases.
Només podran ser valorats aquells mèrits assolits pels aspirants fins al moment de la publicació de la
convocatòria. Les referències d'aquests barems a organismes de l'Estat espanyol s'entendran fetes als
organismes equivalents dels restants estats membres de la Unió Europea, si s'escau. Els aspirants, els mèrits
dels quals puguin estar inclosos en aquest extrem, hauran d'aportar els documents oficialment traduïts a
qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.
Els llocs de treball es cobriran en la seva totalitat pels aspirants que hagin acreditat idoneïtat per a la funció i
segons l'ordre de puntuació obtinguda.
A efectes de garantir la veracitat dels mèrits al·legats per determinar la puntuació de tall, els òrgans de selecció
podran demanar que els aspirants amb aquesta puntuació de tall aportin els documents originals en que
fonamenten la seva puntuació.
Els aspirants que hagin superat la respectiva puntuació de tall, seran convocats als actes públics d'adjudicació
de llocs de treball. L'ordre d'elecció serà el de la puntuació obtinguda. En cas d'igualtat de puntuacions el
primer criteri de desempat serà el de major temps d'experiència acreditada en la funció, i si es manté la
igualtat es desempatarà pel criteri de major antiguitat acreditada al SEM.
Els aspirants amb discapacitat, que hagi acreditat un nivell suficient de competència professional, a criteri del
respectiu Òrgan Tècnic de Selecció (OTS) i hagin obtingut l'avaluació d'Aptes per al lloc de treball, pel Servei de
Salut Laboral del SEM, competiran en primer torn i exclusivament entre ells per les places reservades fins un
nombre equivalent del 5% del total. Una vegada adjudicades aquestes places, es procedirà a l'assignació de les
places restants (95% del total, o més) a la resta d'aspirants.

3. Requisits de participació a la convocatòria.
3.1 Requisits generals per a totes les categories/llocs de treball:
Per tal d'optar a les places objecte de convocatòria, les persones aspirants hauran de reunir les condicions
generals següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea, o les dels Estats als quals,
en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors en el termes en què està definida en el Tractat de constitució de la Unió
Europea.
També podran ser admesos el cònjuge, els seus descendents i els descendents del cònjuge tant dels ciutadans
espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats dels quals, en virtut
de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya els sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin
separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat però que
visquin a càrrec dels seus progenitors d'acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial Decret
766/1992 de 26 de juny, sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres de la Unió
Europea i d'altres estats que han estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, signat a Porto el 2 de
maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial Decret
737/1995 de 5 de maig.
En qualsevol cas, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva
nacionalitat.
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b) Haver complert els 18 anys d'edat i no superar l'edat de jubilació.
c) Aptitud psicofísica per a l'exercici professional de la categoria en un medi extrahospitalari per desenvolupar
tasques d'urgències i emergències assignades al Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A., acreditada per
reconeixement mèdic realitzat al centre que el Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A. determini. Aquest
requisit es verificarà amb els aspirants posteriorment al compliment de l'acreditació de les condicions prevista
al punt 5.1. La contractació restarà condicionada a la superació d'aquest requisit.
d) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient
disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
Si es tracta de nacionals dels restants estats membres de la Unió Europea, o d'altres estats previstos a la base
3.1 a), els aspirants hauran d'acreditar mitjançant la documentació pertinent o declaració jurada o promesa, en
el supòsit de no ésser possible la seva acreditació documental, que no es troben sotmesos a sanció disciplinària
o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l'accés a la funció pública.
3.2 Requisits específics per categories:
Els requisits hauran d'acreditar-se en el moment de la publicació de la convocatòria, i mantenir-los fins el
moment de la contractació laboral.
3.2.1 Metge assistencial 1
a) Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia, abans del 1.1.1995 o tenir el requisits
d'especialitat d'acord amb el que estableix el Reial Decret 853/1993 de 4 de juny, (BOE núm. 156, d'l-7-1993).
En el cas de que la titulació exigida s'hagi obtingut a l'estranger, haurà d'estar concedida la corresponent
homologació en Espanya, que s'acreditarà mitjançant credencial expedida per l'òrgan competent.
b) Experiència professional acreditada com a metge en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d'urgències,
emergències, crítics i reanimació, mínima de 2 anys.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves funcions en aquests llocs
de treball
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a nivell de suficiència
lingüística (nivell C) o superació d'una prova especifica de coneixements de llengua catalana la realització de la
qual anirà a càrrec del SEM. La qualificació de la prova serà apte o no apte.
3.2.2 Infermer Assistencial 1
a) Estar en possessió del títol de Diplomat/da Universitari d'Infermeria, o Grau d'Infermeria.
En el cas de que la titulació exigida s'hagi obtingut a l'estranger, haurà d'estar concedida la corresponent
homologació en Espanya, que s'acreditarà mitjançant credencial expedida per l'òrgan competent.
b) Experiència professional acreditada com a infermer en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d'urgències,
emergències, crítics i reanimació, mínima de 5 anys.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves funcions en aquests llocs
de treball.
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a nivell de suficiència
lingüística (nivell C) o superació d'una prova especifica de coneixements de llengua catalana la realització de la
qual anirà a càrrec del SEM. La qualificació de la prova serà apte o no apte.
3.2.3 Tècnic en Transport Sanitari 1 (Unitats suport Vital Avançat)
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES).
Els treballadors del SEM amb un contracte interí, encara que no tinguin el TES, se'ls admetrà amb l'acreditació
d'Habilitació “C” segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de maig, de la Generalitat de Catalunya, o estar inclosos
dins l'àmbit de la moratòria del Conveni Col·lectiu per als treballadors SEM (Paritària nº 1, pàg. 3 punt 10-11).
b) Experiència professional acreditada com a tècnic d'emergències sanitàries d'unitats de suport vital avançat
en serveis d'emergències mèdiques extrahospitalàries, mínima de 5 anys.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves funcions en aquests llocs
de treball
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d) Estar en possessió de permís de conduir C.
e) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català (nivell B) o superació d'una
prova especifica de coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. La
qualificació de la prova serà apte o no apte.
3.2.4 Tècnic en Transport Sanitari 1 (Serveis Especials/Preventius)
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES).
Els treballadors del SEM amb un contracte interí, encara que no tinguin el TES, se'ls admetrà amb l'acreditació
d'Habilitació “C” segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de maig, de la Generalitat de Catalunya, o estar inclosos
dins l'àmbit de la moratòria del Conveni Col·lectiu per als treballadors SEM (Paritària nº 1, pàg. 3 punt 10-11).
b) Experiència professional acreditada com a tècnic d'emergències sanitàries en serveis preventius i especials
en serveis d'emergències mèdiques extrahospitalaris, mínima de 5 anys,
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves funcions en aquests llocs
de treball
d) Estar en possessió de permís de conduir C.
e) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català (nivell B) o superació d'una
prova especifica de coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. La
qualificació de la prova serà apte o no apte.
f) Donada l'especificitat de la funció els aspirants hauran d'acreditar idoneïtat mitjançant la superació de proves
teòric pràctiques. Restaran exempts d'aquesta fase els aspirants que acreditin una experiència mínima de sis
mesos en la funció en els darrers dos anys, a SEM.
3.2.5 Tècnic en Transport Sanitari 1 ( Logística)
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES).
Els treballadors del SEM amb un contracte interí, encara que no tinguin el TES, se'ls admetrà amb l'acreditació
d'Habilitació “C” segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de maig, de la Generalitat de Catalunya, o estar inclosos
dins l'àmbit de la moratòria del Conveni Col·lectiu per als treballadors SEM (Paritària nº 1, pàg. 3 punt 10-11).
b) Experiència professional acreditada com a tècnic d'emergències sanitàries en serveis de logística i
magatzem sanitàris, en serveis d'emergències mèdiques extrahospitalaris, mínima de 5 anys,
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves funcions en aquests llocs
de treball
d) Estar en possessió de permís de conduir C.
e) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a suficiència lingüística (nivell
B) o superació d'una prova especifica de coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a
càrrec del SEM. La qualificació de la prova serà apte o no apte.
f) Donada l'especificitat de la funció els aspirants hauran d'acreditar idoneïtat mitjançant la superació de proves
teòric pràctiques.
3.2.6 Tècnic Administratiu
a) Estar en possessió del títol de batxiller (LOGSE o BUP), o Tècnic Superior (Cicles formatius de Grau
Superior), o Tècnic especialista (FP II administrativa).
b) 5 anys d'experiència professional acreditada en tasques com a tècnic administratiu.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves funcions en aquests llocs
de treball
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a nivell de suficiència
lingüística (nivell C) o superació d'una prova especifica de coneixements de llengua catalana la realització de la
qual anirà a càrrec del SEM. La qualificació de la prova serà apte o no apte.
3.3. Verificació de requisits
El Tribunal o qualsevol dels seus membres pot demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels aspectes
necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.
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Aquests aspirants podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment quan no
compleixin els requisits, sens perjudici de les actuacions que puguin recaure sobre l'aspirant.

4. Sol·licituds per participar en la convocatòria.
4.1 Model normalitzat de sol·licitud.
La sol·licitud per participar en aquesta convocatòria s'ajustarà al model normalitzat que s'adjunta a aquest
document de bases (annex 2)
4.2 Presentació telemàtica de sol·licituds.
Les sol·licituds s'adreçaran a la adreça electrònica convocatoria2017.sem@gencat.cat mitjançant un arxiu únic
que integrarà tots els documents aportats per l'aspirant, segons les condicions establertes en el punt 4.5
Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud.
Per als aspirants que ho desitgin, i durant el termini habilitat per a la presentació de sol·licituds, el SEM
disposarà a la seva seu corporativa (carrer Pablo Iglesias, 101, L'Hospitalet de Llobregat), un equipament
informàtic per a la tramitació telemàtica.
Les comunicacions individuals amb els aspirants s'enviaran a la mateixa adreça electrònica des de la qual hagin
enviat la sol·licitud i altres documents per a l'accés a la convocatòria. L'adreça electrònica que figuri a la
sol·licitud es considerarà com a única vàlida a l'efecte de notificacions i serà responsabilitat exclusiva dels
aspirants els errors en la seva consignació, i la comunicació de qualsevol canvi d'adreça electrònica.
Es recomana als aspirants una atenció continuada a la web corporativa del SEM. Serà aquest el mitjà pel qual
es lliuraran informacions generals de la convocatòria (llistes d'admesos - exclosos, calendari de proves,
convocatòries per als actes d'elecció de llocs i qualsevol altre avís).
4.3 Termini de presentació de sol·licituds.
Les persones aspirants disposaran d'un termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la
publicació en el DOGC, per presentar la sol·licitud i documentació requerida en els termes que estableixen
aquestes bases.
4.4 Consentiment al tractament de dades personals.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de
les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
4.5 Documentació que cal presentar (arxiu únic amb documentació escanejada):
a) Sol·licitud (model annex 2)
b) Declaració responsable (model annex 3)
c) Fotocòpia del DNI o passaport.
d) Fotocòpia del títol oficial corresponent en compliment del que preveu als apartats a) de Requisits específics
(punt 3.2).
e) Les persones que estiguin en possessió del certificat del nivell C de català o equivalent o equivalent hauran
d'adjuntar fotocòpia.
f) Currículum i fotocopia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats de conformitat amb el que
s'estableix en els respectius barems.
g) Els certificats de serveis prestats s'hauran de presentar sempre en format oficial emès pels òrgans, les
autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent.
h) Informe de vida laboral (model Tresoreria de la Seguretat Social).
Tots els documents es presentaran escanejats i integrats en un arxiu únic en “pdf” i amb un format de nom
d'arxiu amb la següent estructura:
dni categoria cognoms nom convocsem2017
La categoria enunciada ha de ser una d'aquestes:
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a) Metge
b) Infermer
c) TTS sva
d) TTS se
e) TTS logis
f) T admin
L'odre dels documents escanejats (en arxiu únic) ha de ser aquest:
Sol·licitud – declaració responsable – fotocopia dni – currículum vitae – informe de vida laboral de la SS –
certificats d'experiència professional (serveis prestats) - certificacions de títols acadèmics i altres habilitants
(permisos de conduir, etc) – certificats/títols de formació.
L'acreditació dels documents originals es realitzarà amb caràcter previ a les sessions públiques d'adjudicació de
vacants, en el moment que determinin els respectius Òrgans Tècnics.
4.6 Documentació que no s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.
No caldrà adjuntar documentació acreditativa dels serveis prestats al Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A.
4.7 Comunicacions/informació referida a la convocatòria.
Tota la informació es publicarà a la pàgina web corporativa del SEM:
- Instruccions d'utilitat per lliurar telemàticament la documentació a presentar pels candidats.
- Llistes d'admesos / exclosos.
- Convocatòries i informació de les diferents fases, que requereixen participació personal dels aspirants.

5. Administració del procés
5.1 Fase prèvia a la celebració dels actes d'adjudicació de places.
Amb caràcter previ a l'acta d'acceptació i posterior formalització dels contractes, en el termini màxim de 5 dies
des que es faci pública la llista d'aspirants que seran convidats a les sessions públiques d'adjudicació de llocs
vacants, aquests hauran de justificar adequadament mitjançant documents originals tota la documentació que
van aportar prèviament en arxius electrònics. L'acreditació es farà de manera presencial o, si hi ha motius
justificables, mitjançant una altra persona delegada.
Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida i no compleixin les condicions i requisits
exigits, no podran ser contractats i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la
responsabilitat en que hagin pogut incórrer en cas de falsedat.
L'ocupació efectiva dels llocs de treball que siguin assignats mitjançant aquest procés no es realitzarà fins que
no hagi finalitzat tot el procés de concurs públic de mèrits i es pugui garantir la cobertura de les unitats.
5.2 Puntuacions finals
La puntuació final dels aspirants en el procés selectiu es farà pública per l'OTS a la web del SEM. Les persones
aspirants, en el supòsit de disconformitat amb la puntuació obtinguda, podran presentar al·legacions en el
termini de dos dies següents al de la publicació dels resultats.
Finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, es farà pública la llista definitiva dels aspirants seleccionats
i les puntuacions obtingudes.
En cas d'igualtat de puntuacions el primer criteri de desempat serà el de major temps d'experiència acreditada
en la funció, i si es manté la igualtat es desempatarà pel criteri de major antiguitat acreditada al SEM.
En el cas de que un o més aspirants siguin proposats per ocupar més d'un lloc de treball, hauran d'optar a un
dels llocs proposats, en el termini 2 dies des que es faci pública la llista d'aspirants.
Els aspirants que havent finalitzat aquest procés de convocatòria no hagin accedit a una plaça indefinida, no
tindran cap dret dimanant per a futures convocatòries.
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6. Tribunals de la convocatòria.
6.1 Els tribunals de la convocatòria tindran, per a cada categoria, la composició següent:
President: Gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, S. A. o persona en qui delegui.
Vocal 1: Director del Departament objecte de la convocatòria o persona en qui delegui.
Vocal 2: Director de Recursos Humans o persona en qui delegui, que assumirà també funcions de secretari del
tribunal.
A més del President i els dos vocals, assistirà a les sessions del tribunal una persona designada per la
representació legal dels treballadors amb veu però sense vot que haurà de tenir la mateixa categoria que els
llocs de treball que es convoquen, d'acord amb el conveni col·lectiu de treball de SEM, SA.
6.2 Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, i ho hauran de notificar a l'autoritat convocant,
quan hi concorrin circumstancies de les que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Público .
6.3 El tribunal podrà disposar, si així ho creu convenient, de la incorporació d'assessors especials que
col·laborin amb els seus membres en la valoració de les proves.
6.4 A l'efecte de comunicacions i altres incidències, els tribunals tindran la seu al Sistema d'Emergències
Mèdiques, S. A (carrer Pablo Iglesias, 101-115, 08908 l'Hospitalet de Llobregat), que prestarà el suport
material i tècnic necessari per a la seva actuació.

7. Curs complementari de formació per als aspirants que opten a un canvi d'activitat o aspirants sense
experiència prèvia al SEM
Una vegada realitzada l'adjudicació de llocs de treball, el Tribunal (OTS) publicarà la relació de les persones que
hauran d'assistir, obligatòriament, a un curs complementari de formació, en el cas de que no tinguin
experiència prèvia al Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A. i/o en la categoria/activitat corresponent. El
contingut del curs versarà sobre temes relacionats amb el Departament, amb la finalitat de garantir l'òptima
integració i adaptació de la persona al lloc de treball de destinació. La superació amb suficiència del curs serà
condició prèvia i necessària per ser contractat.

8. Formalització contractual i període de prova.
8.1 Una vegada verificada la concurrència de tots els requisits dels aspirants proposats, i efectuat en els casos
previstos el curs complementari de formació del punt 7, es procedirà a la formalització del corresponent
contracte.
8.2 La contractació es referirà a la categoria i demés condicions contractuals a l'empara del que estableixen
l'Estatut dels Treballadors i el Conveni Col·lectiu. El contractes inclouran els preceptius períodes de prova,
excepte per als treballadors que anteriorment hagin ocupat lloc de treball de la mateixa categoria i activitat, els
quals se'ls hi computarà el temps treballat en els dos últims anys a efectes del compliment del període de
prova.

Annex 2
Model de sol·licitud per participar en la convocatòria SEM 2017

Especificar a quin lloc de treball i activitat es vol concursar (assenyalar amb una X en la casella en blanc):
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DADES PERSONALS Cognom 1
Cognom 2
Nom
nº dni o passaport (*)
Nacionalitat
Localització Carrer i número
Codi postal
Localitat
Província
País
Correu electrònic (*)
Telèfon domicili
Telèfon mòbil

(*) Assegureu-vos que està correctament escrit ja que serà utilitzat per a la identificació i comunicació amb
cada candidat.

Per la present, sol·licito ser admès/a la convocatòria pública a la qual es refereix la present sol·licitud, i declaro
sota la meva responsabilitat que, coneixent i acceptant íntegrament les Bases de la convocatòria, reuneixo
totes les condicions exigides en la mateixa.
Adjunto declaració (annex 3).

A , a de 2017.
(Signatura)
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Annex 3
Declaració responsable

Cognoms, nom:
Nº dni/nie o passaport:

Declara responsablement
1. Que compleix amb els requisits establerts en la convocatòria del lloc de treball indicat amb anterioritat i
específicament:
a) Que posseeix la capacitat funcional per el desenvolupament de les tasques objecte de la convocatòria,
autoritzant, a que si fos necessari se'l sotmetés a un reconeixement mèdic específic.
b) Que no ha estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions
Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació
absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de
funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el que
hagués estat separat o inhabilitat.
c) Que en el cas de ser nacional d'un altre Estat, no es troba inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat
sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a
l'ocupació pública.
2. Que és coneixedor i autoritza a que les seves dades s'introdueixin en un fitxer de dades de caràcter personal
que serà utilitzat únicament per finalitats objecte d'aquesta convocatòria.
3. Que és coneixedor i autoritza a que, amb la finalitat de preservar la seva identitat, podrà ser publicat el
número del seu Document Nacional d'Identitat com a referència als resultats del procés selectiu.

En , a de 2017.

(Signatura)

Annex 4
Llocs de treball que es convoquen

ref. àrea/ territori

categoria
profess.

centre de treball/ unitat

1 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Barcelona

10495

1632

12h b

2 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Barcelona

10876

1632

12h c

3 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Barcelona

1062910174

1632

12h c

4 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial c.c. l'Hosp.
Llobregat

9725

1452

12h c
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5 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial c.c. l'Hosp.
Llobregat

9860

1632

12h c

6 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

suport assistencial c.c. l'Hosp.
Llobregat

9472

1500

24h jorn.
espec.

7 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Reus

1076110860

1632

12h b

8 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Reus

10954

1452

12h c

9 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Reus

10955

1632

12h a

10 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Reus

10492

1632

12h c

11 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial c.c. reus

1065810950

1452

12h b

12 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Reus

9897

1452

12h a

13 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial no presencial
no urgent L'Hosp. Llob

9965

1452

12h c

14 Central coordinació
sanitària

Infermer
assistencial 1

Suport assistencial no presencial
no urgent L’Hosp. Llob

10086

1632

12h c

15 Operacions Barcelona
ciutat

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial india 13

10487

1452

12h a

16 Operacions Barcelona
ciutat

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial india 17

9177

1452

12h a

17 Operacions Barcelona
ciutat

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial india 17

10035

1452

12h c

18 Operacions Barcelona
ciutat

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial mike 4

9747

1452

12h c

19 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Pont de Suert

10425

1548

24h c

20 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Pont de Suert

10291

1548

24h e

21 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Pont de Suert

10283

1548

24h d

22 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Pont de Suert

10723

1548

24h a

23 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Sort

10622

1548

24h e

24 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Sort

10610

1548

24h a

25 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Sort

10275

1548

24h d
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26 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Sort

109901044110289

1548

24h b

27 Operacions
metropolitana nord

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Cerdanyola

9961

1632

12h c

28 Operacions
metropolitana nord

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Mollet

9832

1632

12h c

29 Operacions Tarragona i
Terres de L’Ebre

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Montblanc

9991

1548

24h a

30 Operacions Tarragona i
Terres de L’Ebre

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Montblanc

10203

1548

24h e

31 Operacions Tarragona i
Terres de L’Ebre

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Mora d'Ebre

10443

1548

24h d

32 Operacions Tarragona i
Terres de L’Ebre

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Mora d'Ebre

10454

1548

24h b

33 Operacions Tarragona i
Terres de L’Ebre

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Mora d'Ebre

10415

1548

24h e

34 Operacions Tarragona i
Terres de L’Ebre

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Reus

9682

1500

24h jorn.
espec.

35 Operacions Tarragona i
Terres de L’Ebre

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Roquetes

10409

1548

24h c

36 Operacions Tarragona i
Terres de L’Ebre

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial Vendrell

10198

1548

24h c

37 Serveis especials

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial serveis
especials

10909

1632

12h b

38 Serveis especials

Infermer
assistencial 1

Unitat assistencial serveis
especials

9887

1452

12h a

39 Central coordinació
sanitària

Metge
assistencial 1

Suport assistencial c.c. L'Hosp.
Llobregat

9122

1452

12h b

40 Central coordinació
sanitària

Metge
assistencial 1

Suport assistencial c.c. L'Hosp.
Llobregat

9571

1632

12h c

41 Central coordinació
sanitària

Metge
assistencial 1

Suport assistencial c.c. L'Hosp.
Llobregat

9526

1500

24h jorn.
espec.

42 Central coordinació
sanitària

Metge
assistencial 1

Suport assistencial c.c. L'Hosp.
Llobregat

9823

1632

12h rotatori
c

43 Central coordinació
sanitària

Metge
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Reus

9974-11076

1452

12h b

44 Central coordinació
sanitària

Metge
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Reus

11319

1452

12h c

45 Central coordinació
sanitària

Metge
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Reus

10131

1632

12h c

46 Central coordinació

Metge

Suport assistencial c.c. Reus

10944

1632

12h b
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sanitària

assistencial 1

47 Central coordinació
sanitària

Metge
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Reus

9643

1452

12h a

48 Central coordinació
sanitària

Metge
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Reus

9597

1632

12h a

49 Central coordinació
sanitària

Metge
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Reus

9281

1452

12h b

50 Central coordinació
sanitària

Metge
assistencial 1

Suport assistencial c.c. Reus

vacant

1452

12h a

51 Operacions Barcelona
ciutat

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial mike 2

9230

1632

12h c

52 Operacions Barcelona
ciutat

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial mike 4

9922

1452

12h c

53 Operacions Barcelona
ciutat

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial mike 4

9133

1632

12h c

54 Operacions Girona

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Girona/Salt

10049

1548

24h c

55 Operacions Girona

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Girona/Salt

9942

1548

24h e

56 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Pont de Suert

10278

1548

24h c

57 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Pont de Suert

106091028111046

1113

24h f

58 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Pont de Suert

10585

1548

24h e

59 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Pont de Suert

10273

1548

24h d

60 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Sort

10670

1548

24h e

61 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Sort

10644

1548

24h c

62 Operacions Lleida i Alt
Pirineu

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Sort

10743

1113

24h f

63 Operacions
metropolitana nord

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Mollet

9080

1632

12h c

64 Operacions
metropolitana sud

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Bellvitge 2

11053

1500

24h jorn.
espec.

65 Operacions
metropolitana sud

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Bellvitge 1

10116

1500

24h jorn.
espec.

66 Operacions
metropolitana sud

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Bellvitge 2

11058

1500

24h jorn.
espec.
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67 Operacions
metropolitana sud

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Bellvitge 2

9494

1500

24h jorn.
espec.

68 Operacions
metropolitana sud

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Bellvitge 2

9734

1500

24h jorn.
espec.

69 Operacions
metropolitana sud

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Bellvitge 2

9837

1500

24h jorn.
espec.

70 Operacions
metropolitana sud

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Viladecans

1047311214

1632

12h c

71 Operacions Tarragona i
Terres de l'Ebre

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Montblanc

10664

1632

12h c

72 Operacions Tarragona i
Terres de l'Ebre

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Montblanc

9866

1632

12h a

73 Operacions Tarragona i
Terres de l'Ebre

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Mora d'ebre

10976

1452

12h a

74 Operacions Tarragona i
Terres de l'Ebre

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Mora d'ebre

9999

1452

12h c

75 Operacions Tarragona i
Terres de l'Ebre

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Vendrell

9972

1452

12h b

76 Operacions Tarragona i
Terres de l'Ebre

Metge
assistencial 1

Unitat assistencial Vendrell

9082

1632

12h c

77 Econ. Finan. i
Infraestruct.

Tècnic transport Magatzem i logística L’Hosp Llob
sanitari 1

11286

1632

12h c

78 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial india 17
sanitari 1

9239

1632

12h a

79 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial india 17
sanitari 1

9070

1452

12h c

80 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial india 17
sanitari 1

9505

1632

12h c

81 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial india 18
sanitari 1

10143

1632

12h b

82 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial india 18
sanitari 1

10684

1452

12h c

83 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial mike 2
sanitari 1

9744-10627

1452

12h b

84 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial mike 2
sanitari 1

10631

1632

12h c

85 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial mike 2
sanitari 1

9587

1632

12h b

86 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial mike 3
sanitari 1

9657

1632

12h c

87 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial mike 4
sanitari 1

9592

1452

12h a
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88 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial mike 4
sanitari 1

9753

1452

12h c

89 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial mike 4
sanitari 1

9686

1632

12h c

90 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial mike 7
sanitari 1

9477

1632

12h c

91 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial mike 8
sanitari 1

9666

1632

12h c

92 Operacions Barcelona
ciutat

Tècnic transport Unitat assistencial víctor 2
sanitari 1

9645

1632

12h c

93 Serveis especials

Tècnic transport Unitat assistencial Serveis
sanitari 1
especials

10693

1452

12h a

94 Serveis especials

Tècnic transport Unitat assistencial Serveis
sanitari 1
especials

9299

1632

12h a

95 Serveis especials

Tècnic transport Unitat assistencial Serveis
sanitari 1
especials

9413

1632

12h b

96 Central coordinació
sanitària

Tècnic
administratiu

L'Hospitalet Llobregat

10121

1632

Jp Jp

97 Central coordinació
sanitària

Tècnic
administratiu

Reus

10136

1632

Jp Jp

98 Econ. Finan. i
Infraestruct.

Tècnic
administratiu

L’Hospitalet Llobregat

9996

1632

Jp Jp

99 Recursos humans

Tècnic
administratiu

L’Hospitalet Llobregat

10016

1632

Jp Jp

100 Recursos humans

Tècnic
administratiu

L’Hospitalet Llobregat

9911

1632

Jp Jp

Jp: jornada partida

Annex 5
Barems específics per a cadascuna de les categories/llocs de treballs

Metge assistencial 1 (màxim 100 punts)

1. Currículum (màxim 30 punts).
a) Mestratge d'Urgències i Emergències avalat per Universitat (10 punts/u.).
b) Títol de doctorat (4 punts/u.)
c) Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM (0.050 punts per hora, màxim 20 punts).
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d) Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o altres entitats amb Conveni
amb la Universitat, IES, Consell Català de Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres
organismes assistencials. (0.025 punts per hora, màxim 10 punts).
e) Títol d'Instructor vigent en Suport Vital Avançat, Suport Vital Avançat al Malalt Traumàtic, Suport Vital
Immediat, PHTLS, BTLS, ATLS (2,5 punts), Suport Vital Bàsic + Desfibril·lador Automàtic (1,5 punts) i
Fundamental Critical Care Support (1,75 punts).
f) Docència, comunicacions, publicacions (temes emergències o urgències extrahospitalàries) (màxim 5 punts)
Publicacions en revistes: 2 punts/publicació
Pòster o comunicació: 0,50 punts/u.
Hora docència: 0,10 punts/u.
g) Especialització reconeguda pel Comitè Nacional d'Especialitats
Especialitats clíniques 10 punts
Especialitats no clíniques 2 punts

2. Experiència professional com a metge d'emergències (màxim 70 punts).
2.1 Al Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d'Urgències de Barcelona, S.A. i a GPSS
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.035 punts per dia treballat.
2.2 A Bases Assistencials Col·laboradores (experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la
convocatòria) 0.015 punts per dia treballat.
2.3 A altres Serveis d'Emergències en Unitats Assistencials o Centrals de Coordinació de caràcter públic
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.014 punts per dia treballat.
2.4 A altres serveis d'urgències i UCI d'Hospitals generals o d'alta tecnologia del SISCAT (experiència específica
per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.012 punts per dia treballat.
2.5 A altres serveis d'urgències i UCI d'Hospitals d'altre Nivell 1 del SISCAT i Serveis d'urgències d'Atenció
Primària públics (CUAPs, CAP etc...) (experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la
convocatòria) 0.008 punts per dia treballat.
La puntuació dels 4 últims apartats (2.2, 2.3, 2.4 i 2.5) no podrà superar el 50% de la puntuació del punt 2
(màxim 35 punts).

Infermer assistencial 1 (màxim 100 punts)

1. Currículum (màxim 30 punts).
a) Mestratge d'Urgències i Emergències avalat per Universitat (10 punts/u.).
b) Títol de doctorat (4 punts/u.).
c) Post-grau relacionats amb l'activitat (5 punts/u.)
d) Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM (0.050 punts per hora, màxim 20 punts).
e) Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o altres entitats amb Conveni
amb la Universitat, IES, Consell Català de Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres
organismes assistencials. (0.025 punts per hora, màxim 10 punts).
f) Títol d'Instructor vigent en Suport Vital Avançat, Suport Vital Avançat al Malalt Traumàtic, Suport Vital
Immediat, PHTLS, BTLS, ATLS (2,5 punts), Suport Vital Bàsic + Desfibril·lador Automàtic (1,5 punts) i
Fundamental Critical Care Support (1,75 punts).
g) Docència, comunicacions, publicacions (temes emergències o urgències extrahospitalàries) (màxim 5 punts)
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Publicacions en revistes: 2 punts/publicació
Pòster o comunicació: 0,50 punts/u.
Hora docència: 0,10 punts/u.

2. Experiència professional com a infermer emergències (màxim 70 punts).
2.1 Al Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d'Urgències de Barcelona, S.A. i a GPSS
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.035 punts per dia treballat.
2.2 A Bases Assistencials Col·laboradores (experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la
convocatòria) 0.015 punts per dia treballat.
2.3 A altres Serveis d'Emergències en Unitats Assistencials o Centrals de Coordinació de caràcter públic
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.014punts per dia treballat
2.4 A altres serveis d'urgències i UCI d'Hospitals generals o d'alta tecnologia del SISCAT (experiència específica
per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.012 punts per dia treballat.
2.5 A altres serveis d'urgències i UCI d'Hospitals d'altre Nivell 1 del SISCAT i Serveis d'urgències d'Atenció
Primària públics (CUAPs, CAP etc...) (experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la
convocatòria) 0.008 punts per dia treballat.
2.6 Als serveis públics d'Atenció Primària (experiència especifica per al lloc de treball 061-CatSalut Respon)
0.008 punts per dia treballat.
La puntuació dels 4 últims apartats (2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6) no podrà superar el 50% de la puntuació del punt
2 (màxim 35 punts).

Infermer assistencial 1 Serveis especials (màxim 100 punts)

1. Currículum (màxim 30 punts).
a) Mestratge d'Urgències i Emergències avalat per Universitat (10 punts/u.).
b) Títol de doctorat (4 punts/u.)
c) Post-grau relacionats amb l'activitat (5 punts/u.)
d) Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM (0.050 punts per hora, màxim 20 punts).
e) Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o altres entitats amb Conveni
amb la Universitat, IES, Consell Català de Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres
organismes assistencials. (0.025 punts per hora, màxim 10 punts).
f) Títol d'Instructor vigent en Suport Vital Avançat, Suport Vital Avançat al Malalt Traumàtic, Suport Vital
Immediat, PHTLS, BTLS, ATLS (2,5 punts), Suport Vital Bàsic + Desfibril·lador Automàtic (1,5 punts) i
Fundamental Critical Care Support (1,75 punts).
g) Docència, comunicacions, publicacions (temes emergències o urgències extrahospitalàries) (màxim 5 punts)
Publicacions en revistes: 2 punts/publicació
Pòster o comunicació: 0,50 punts/u.
Hora docència: 0,10 punts/u.

2. Experiència professional com a infermer d'emergències (màxim 70 punts).
2.1 Al Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d'Urgències de Barcelona, S.A. i a GPSS
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.035 punts per dia treballat.
2.2 A Bases Assistencials Col·laboradores (experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la
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convocatòria) 0.015 punts per dia treballat.
2.3 A altres Serveis d'Emergències en Unitats Assistencials o Centrals de Coordinació de caràcter públic
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.014 punts per dia treballat.
2.4 A altres serveis d'urgències i UCI d'Hospitals generals o d'alta tecnologia del SISCAT (experiència específica
per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.012 punts per dia treballat.
2.5 A altres serveis d'urgències i UCI d'Hospitals d'altre Nivell 1 del SISCAT i Serveis d'urgències d'Atenció
Primària públics (CUAPs, CAP etc...) (experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la
convocatòria) 0.008 punts per dia treballat.
La puntuació dels 4 últims apartats (2.2, 2.3, 2.4 i 2.5) no podrà superar el 50% de la puntuació del punt 2
(màxim 35 punts).

3. Prova de capacitat (determinarà Apte / No apte)
Es basa en les peculiaritats dels diversos escenaris en els que és desenvolupen les tasques encomanades a la
UIS. Tanmateix es necessària l'acceptació a l' utilització de l'equipament i mitjans específics de la unitat,
acceptació del treball conjunt amb cossos policials, confidencialitat, tanmateix, les condicions d'activació UIS,
mobilitzacions territorials, disponibilitat, alteracions horàries i localització.

Prova d'adaptació al medi
1.- Coneixement de l'equipament d'autoprotecció RRTT i d'intervenció en escenaris hostils;
a) Maneig de l'equipament d'intervenció en incidents per riscos tecnològics (RNBQ)
b) Maneig de l'equipament d'autoprotecció en incidents de risc
c) Adaptar-se a l'ús del mateix per nivells de protecció (en exteriors i interior vehicles)
d) Tolerància a l'esforç en accions assistencials
e) Control emocional - Estàtics
2.- Coneixement del procediment de comunicacions davant intervencions de risc;
a) Comunicar equipats amb diversos equipaments de protecció
b) Seguir les instruccions rebudes via radio en escenari crític
c) Transmetre valoració davant presència d víctimes
d) Tolerància i control emocional
3.- Tasques assistencials amb equipament específic;
a) Valoració del pacient /s
b) Maniobres d'estabilització (espais exteriors i interior ambulància)
c) Maniobres d'evacuació
d) Transport i trànsfert zona segura.
e) Tolerància i control emocional
4.- Operativitat i maniobrabilitat amb vehicles (Tècnics);
a) Conducció amb els diversos equipaments d'autoprotecció específics
b) Maniobres evasives i de seguretat
c) Càrrega i descàrrega llitera (amb pacient assistit)
d) Tolerància i control emocional
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Tècnics en transport sanitari 1 / tècnic en emergències sanitàries (màxim 100 punts)

1. Currículum (màxim 30 punts).
a) Altres títols formatius cicles grau mitjà branca sanitària: màxim 5 punts
b) Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca sanitària o BUP o COU: màxim 10 punts
c) Títol formatiu cicle grau mitja branca no sanitària relacionats amb la feina a desenvolupar: màxim 2,5 punts
d) Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM (0.050 punts per hora, màxim 20 punts).
e) Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o altres entitats amb Conveni
amb la Universitat, IES, Consell Català de Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres
organismes assistencials. (0.025 punts per hora, màxim 10 punts).
f) Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts).

2. Experiència professional com a tècnic en transport sanitari 1 o tècnic en emergències sanitàries (màxim 70
punts).
2.1 Al Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d'Urgències de Barcelona, S.A. i a GPSS
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.035 punts per dia treballat.
2.2 Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Avançat d'empreses contractades per SEM
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.015 punts per dia treballat.
2.3 Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Bàsic d'empreses contractades per SEM
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.012 punts per dia treballat.
2.4 A altres serveis d'emergències mèdiques públics en unitats de Suport Vital Avançat per dia treballat
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.010 punts per dia treballat.
La puntuació dels apartats 2.2, 2.3 i 2.4 no podrà superar el 50% de la puntuació del punt 2 (màxim 35
punts).

Tècnics en transport sanitari 1 / tècnic en emergències sanitàries (serveis especials)

1. Currículum (màxim 30 punts).
a) Altres títols formatius cicles grau mitjà branca sanitària: màxim 5 punts
b) Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca sanitària o BUP o COU: màxim 10 punts
c) Títol formatiu cicle grau mitja branca no sanitària relacionats amb la feina a desenvolupar: màxim 2,5 punts
d) Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM (0.050 punts per hora, màxim 20 punts).
e) Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o altres entitats amb Conveni
amb la Universitat, IES, Consell Català de Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres
organismes assistencials. (0.025 punts per hora, màxim 10 punts).
f) Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts).

2.Experiència professional com a tècnic en transport sanitari 1 o tècnic en emergències sanitàries en serveis
preventius (màxim 70 punts).
2.1 Al Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d'Urgències de Barcelona, S.A. i a GPSS
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.035 punts per dia treballat.
2.2 Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Avançat d'empreses contractades per SEM
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.015 punts per dia treballat.
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2.3 Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Bàsic d'empreses contractades per SEM
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.012 punts per dia treballat.
2.4 A altres serveis d'emergències mèdiques públics en unitats de Suport Vital Avançat per dia treballat
(experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.010 punts per dia treballat.
La puntuació dels apartats 2.2, 2.3 i 2.4 no podrà superar el 50% de la puntuació del punt 2 (màxim 35
punts).

3. Prova de capacitat (determinarà Apte / No apte)
Es basa en les peculiaritats dels diversos escenaris en els quals és desenvolupen les tasques encomanades a la
UIS. Tanmateix es necessària l'acceptació a l' utilització de l'equipament i mitjans específics de la unitat,
acceptació del treball conjunt amb cossos policials, confidencialitat, tanmateix, les condicions d'activació UIS,
mobilitzacions territorials, disponibilitat, alteracions horàries i localització.

Prova d'adaptació al medi
1.- Coneixement de l'equipament d'autoprotecció RRTT i d'intervenció en escenaris hostils;
a) Maneig de l'equipament d'intervenció en incidents per riscos tecnològics (RNBQ)
b) Maneig de l'equipament d'autoprotecció en incidents de risc
c) Adaptar-se a l'ús del mateix per nivells de protecció (en exteriors i interior vehicles)
d) Tolerància a l'esforç en accions assistencials
e) Control emocional - Estàtics

2.- Coneixement del procediment de comunicacions davant intervencions de risc;
a) Comunicar equipats amb diversos equipaments de protecció
b) Seguir les instruccions rebudes via radio en escenari crític
c) Transmetre valoració davant presència d víctimes
d) Tolerància i control emocional

3.- Tasques assistencials amb equipament específic;
a) Valoració del pacient /s
b) Maniobres d'estabilització (espais exteriors i interior ambulància)
c) Maniobres d'evacuació
d) Transport i trànsfert zona segura.
e) Tolerància i control emocional

4.- Operativitat i maniobrabilitat amb vehicles (Tècnics);
a) Conducció amb els diversos equipaments d'autoprotecció específics
b) Maniobres evasives i de seguretat
c) Càrrega i descàrrega llitera (amb pacient assistit)
d) Tolerància i control emocional
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Tècnics en transport sanitari 1 / tècnic en emergències sanitàries (logística) (màxim 100 punts)

1. Currículum (màxim 30 punts).
a) Altres títols formatius cicles grau mitjà branca sanitària: màxim 5 punts
b) Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca sanitària o BUP o COU: màxim 10 punts
c) Títol formatiu cicle grau mitja branca no sanitària relacionats amb la feina a desenvolupar: màxim 2,5 punts
d) Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM (0.050 punts per hora, màxim 20 punts).
e) Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o altres entitats amb Conveni
amb la Universitat, IES, Consell Català de Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres
organismes assistencials. (0.025 punts per hora, màxim 10 punts).
f) Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts).

2. Experiència professional ( màxim 70 punts).
2.1 Al Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d'Urgències de Barcelona, S.A. i a GPSS
com a Tècnic en Transport Sanitari 1 / Sanitari conductor (experiència específica per al lloc de treball al qual
s'opta a la convocatòria) 0.035 punts per dia treballat.
2.2 A altres serveis de Logística en emergències mèdiques com a Tècnic en Transport Sanitari (experiència
específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.015 punts per dia treballat
2.3 A altres serveis Logistics (experiència específica per al lloc de treball al qual s'opta a la convocatòria) 0.007
punts per dia treballat
La puntuació dels apartats 2.2 i 2.3 no podrà superar el 50% de la puntuació del punt 2 (màxim 35 punts)

3. Prova de capacitat en gestió logística (determinarà Apte / No apte)
Respecte la llista en ordre de puntuació obtinguda, caldrà una prova de capacitat a la gestió logística a valorar
per l'immediat responsable per als candidats que no hagin treballat en la Unitat de Logística al SEM, S.A., al
SCUBSSA i a GPSS (activitat subrogada emergències i central de coordinació)
Aspectes a valorar:
a) Aspectes tècnics del lloc de treball :
b) Coneixement eines ofimàtiques i SAP.
c) Coneixement en la gestió del magatzem sanitari.
d) Coneixement en la gestió de la flota.
Aspectes d'habilitat i desenvolupament en el lloc de treball :
a) Comunicació.
b) Tracte amb altres persones (companys, clients interns i proveïdors).
c) Treball en equip.
d) Resolució de problemes.
e) Coneixement i adaptació de procediments.

Tècnic administratiu (màxim 100 punts)
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1. Currículum (màxim 30 punts).
a) Cursos relacionats amb la funció de tècnic administratiu superiors a 300 hores ( 2,5 punts)
b) Cursos d'ofimàtica i altres relatius a les tasques pròpies de l'àmbit administratiu cursats en el SEM (0.050
punts per hora, màxim 20 punts).
c) Altres formacions finançades i/o acreditades per un Ministeri, o un departament d'una comunitat autònoma,
Universitats i organismes autònoms docents o sindicats (0.015 punts per hora, màxim 10 punts).

2. Experiència professional de tècnic / a administratiu / va ( màxim 70 punts).
1.
2.
2.1 Al Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A en funcions de tècnic administratiu: 0.035 punts per dia treballat
2.2 Per serveis prestats en funcions de tècnic administratiu en altres àmbits sanitaris públics: 0,015 punts per
dia treballat
2.3 Per serveis prestats en funcions de tècnic administratiu en altres àmbits no contemplats en els apartats 2.1
i 2.2: 0,008 punts per dia treballat.
La puntuació dels apartats 2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del punt 2 (màxim 35 punts)

(17.185.054)
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