
 
 
 
 

 

 
 
 

PROVISIÓ EXTERNA DE LLOCS DE TREBALL 
 

BASES CONCURS DE MERITS

1.- Objecte de la  convocatòria
 
Establir el procés el procediment per a la cobertura 
indefinit els llocs de treball que es detallen a continuació:
 

• 63 de Metge Assistencial 1
• 81 d’Infermer Assistencial 1
• 33 de Tècnic en Transport Sanitari 1
•   3 de Titulat Superior no Sanitari
•   4 de Titulat Mig no Sanitari
•  25 de Tècnic Administratiu
•    3 d’Auxiliar Administratiu 
• 27 de Tècnic Auxiliar de coordinació/coordinad
•    4 de Tècnic d’Ofici (Magatzem)
 
 

 
 
2.- Torns de la convocatòria
 

Primer torn:   A aquest primer torn només podran concórrer els aspirants que 
acreditin tots i cadascun dels requisits en el moment de presentar la seva 
candidatura i superin la
treball en el conjunt ponderat de formació i experiència (segons els respectius 
barems). Aquests aspirants podran optar a un contracte 
categories/llocs de treball esmentats
Aquesta convocatòria de concurs de mèrits de Metge Assistencial 1, Infermer 
Assistencial 1, Tècnic en Transport Sanitari 1, Titulat Superior no Sanitari, 
Mig no Sanitari, Tè
Coordinació, i Auxiliar Administratiu
aquelles persones que puguin acreditar els requisits).
 
Es reserva un 5% dels llocs de treball
seves característiques poden ser adaptats
condició legal de discapacitats
d’admissió i accés i sempre que superin el procés selectiu. 
certificació de discapacitat l’hauran de fer constar en la seva sol·licitud per 
participar en la convocatòria. 
sense cobrir, s’acumularan a la resta de 
 
Segon torn:   Els aspirants que siguin declarats EXCLOSOS per al primer torn, per 
no haver acreditat tots i cadasc
acreditin estar en període de tramitació dels mateixos, i a més hagin superat la 
nota de tall exigida per a la respectiva categoria/lloc de treball al qual aspiren, 
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EXTERNA DE LLOCS DE TREBALL 

BASES CONCURS DE MERITS 
 

Objecte de la  convocatòria . 

el procediment per a la cobertura en règim de contracte laboral 
els llocs de treball que es detallen a continuació: 

ge Assistencial 1 
d’Infermer Assistencial 1 
de Tècnic en Transport Sanitari 1 
de Titulat Superior no Sanitari 

4 de Titulat Mig no Sanitari 
e Tècnic Administratiu 

d’Auxiliar Administratiu  
27 de Tècnic Auxiliar de coordinació/coordinador operatiu 

4 de Tècnic d’Ofici (Magatzem) 

Torns de la convocatòria . 

A aquest primer torn només podran concórrer els aspirants que 
acreditin tots i cadascun dels requisits en el moment de presentar la seva 
candidatura i superin la nota de tall que s’establirà per a cada categoria/lloc de 
treball en el conjunt ponderat de formació i experiència (segons els respectius 
barems). Aquests aspirants podran optar a un contracte laboral 

llocs de treball esmentats 
Aquesta convocatòria de concurs de mèrits de Metge Assistencial 1, Infermer 
Assistencial 1, Tècnic en Transport Sanitari 1, Titulat Superior no Sanitari, 

Tècnic Administratiu, Tècnic d’Oficis, Tècnic Auxiliar de 
iliar Administratiu, s’estructura en torn  lliure 

aquelles persones que puguin acreditar els requisits). 

ls llocs de treball  objecte de la convocatòria que, per les 
acterístiques poden ser adaptats, per a les persones que tinguin la 

condició legal de discapacitats  (mínim 33%), i acompleixin els requisits 
d’admissió i accés i sempre que superin el procés selectiu. Les persones amb 
certificació de discapacitat l’hauran de fer constar en la seva sol·licitud per 

cipar en la convocatòria. En el cas que els llocs de treball reservats 
s’acumularan a la resta de llocs del primer torn . 

Els aspirants que siguin declarats EXCLOSOS per al primer torn, per 
no haver acreditat tots i cadascun dels requisits generals i/o específics, però 
acreditin estar en període de tramitació dels mateixos, i a més hagin superat la 
nota de tall exigida per a la respectiva categoria/lloc de treball al qual aspiren, 
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contracte laboral 

A aquest primer torn només podran concórrer els aspirants que 
acreditin tots i cadascun dels requisits en el moment de presentar la seva 

nota de tall que s’establirà per a cada categoria/lloc de 
treball en el conjunt ponderat de formació i experiència (segons els respectius 

laboral indefinit en les 

Aquesta convocatòria de concurs de mèrits de Metge Assistencial 1, Infermer 
Assistencial 1, Tècnic en Transport Sanitari 1, Titulat Superior no Sanitari, Titulat 

cnic Administratiu, Tècnic d’Oficis, Tècnic Auxiliar de 
torn  lliure (obert a totes 

objecte de la convocatòria que, per les 
sones que tinguin la 

(mínim 33%), i acompleixin els requisits 
Les persones amb 

certificació de discapacitat l’hauran de fer constar en la seva sol·licitud per 
els llocs de treball reservats restin 

Els aspirants que siguin declarats EXCLOSOS per al primer torn, per 
un dels requisits generals i/o específics, però 

acreditin estar en període de tramitació dels mateixos, i a més hagin superat la 
nota de tall exigida per a la respectiva categoria/lloc de treball al qual aspiren, 



 
 
 
 

 

seran inclosos en el segon torn de la convo
participaran en les mateixes proves teòriques i pràctiques que els aspirants del 
primer torn, però nomé
Així mateix el contracte laboral 
generals i/o específics que els manquen per acreditar, sense perjudici dels terminis 
màxims que s’estableixen per als diferents requisits. La no superació dels requisits 
dins els límits temporals establerts, serà causa 
 
Aquest segon torn de convocatòria es regirà pel sistema de concurs de mèrits entre 
les persones que es presentin d’acord amb el

 
 
3.- Requisits de participació a les convocatòries
 

3.1 Requisits generals: 
 
Per tal d’optar a les places objecte de convo
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
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 cònjug
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 p
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 
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, sig
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 nacionali
d’acreditar documentalment la seva nacionalitat. 
b) Haver complert els 18 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació.
c) Aptitud psicofísica per a l‘exercici profes
extrahospitalari per desenvolupar ta
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 
de les condicions prevista a la base 5.3. La contractació restarà condicionada a la 
superació d’aquest requisit. 
d)No mantenir en l’actualitat una relació laboral indefinida amb SEM.
e) No estar inhabilitat per a l’exercici 
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 aspira
la documentació pertinent o declaració jurada o pro
possible la seva acreditació documental, que no es troben sotmesos a sanció 
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seran inclosos en el segon torn de la convocatòria. Aquest col·lectiu d’aspirants, 
participaran en les mateixes proves teòriques i pràctiques que els aspirants del 

imer torn, però només podran optar a les vacants no cobertes en el primer torn. 
contracte laboral serà d’interinatge fins l’acreditació dels requisits 

generals i/o específics que els manquen per acreditar, sense perjudici dels terminis 
màxims que s’estableixen per als diferents requisits. La no superació dels requisits 

s establerts, serà causa resolutòria del contracte. 

convocatòria es regirà pel sistema de concurs de mèrits entre 
les persones que es presentin d’acord amb els barems que s’adjunten

Requisits de participació a les convocatòries . 

3.1 Requisits generals:  

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 

en el termes en què està definida en el Tractat de constitució de la 

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 
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.  
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 a la base 5.3. La contractació restarà condicionada a la 
superació d’aquest requisit.  
d)No mantenir en l’actualitat una relació laboral indefinida amb SEM.
) 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 

Convocatòria 2016  

gina 2 de 17 

catòria. Aquest col·lectiu d’aspirants, 
participaran en les mateixes proves teòriques i pràctiques que els aspirants del 

s podran optar a les vacants no cobertes en el primer torn. 
ins l’acreditació dels requisits 

generals i/o específics que els manquen per acreditar, sense perjudici dels terminis 
màxims que s’estableixen per als diferents requisits. La no superació dels requisits 

del contracte.  

convocatòria es regirà pel sistema de concurs de mèrits entre 
adjunten.  

catòria, les persones aspirants hauran 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea, 
tractats internacionals subscrits per la Unió 

Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de 
en el termes en què està definida en el Tractat de constitució de la 

e, 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 

er 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 

nat a Porto el 2 de maig de 1992, i 
ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial 

tat espanyola han 

b) Haver complert els 18 anys d’edat i no superar l’edat de jubilació. 
sional de la categoria en un medi 

sques 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 

al compliment de l’acreditació 
de les condicions prevista a la base 5.3. La contractació restarà condicionada a la 

d)No mantenir en l’actualitat una relació laboral indefinida amb SEM. 
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 

nts hauran d’acreditar mitjançant 
mesa, 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,
pública. 
Els requisits s’hauran de complir en el moment de presentació de sol·licituds 
previst a la base 4.3, i mantenir
 
3.2 Requisits específics per categories
(contracte laboral indefinit
 
Els requisits s’hauran de complir en el moment de presentació de sol·licituds 
previst a la base 4.3, i mantenir

 
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 R.D. 
853/1993 de 4 de juny, (BOE núm. 156, d’l
En el cas de que la titulació exigida s’hagi obti
concedida la corresponent homologació en Espanya, que s’acreditarà mitjançant 
credencial expedida per l’òrgan competent.
b) Experiència professional acreditada com a 
extrahospitalaris d’urgè
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
suficiència lingüística 
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 
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 
extrahospitalaris d’urgències, emergències, crítics i reanimació, 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi
funcions en aquests llocs de treball.
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
suficiència lingüística (nivell C) o superació d’una prova especifica de 
coneixements de llengua cata
La qualificació de la prova serà apte o no apte.
 
3.2.3  Tècnic en Transport Sanitari 1
a) Estar en possessió de
Emergències Sanitàries (TES) 
maig, de la Generalitat de Catalunya.
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació pr
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 
seva realització. 
b) Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències, emerg
urgent, mínima de 5 anys, 
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disciplinària o condemna penal que impedeixi, en el seu estat, l’accés a la funció 

Els requisits s’hauran de complir en el moment de presentació de sol·licituds 
previst a la base 4.3, i mantenir-los fins al moment de la contractació.

3.2 Requisits específics per categories  per al primer torn de la 
indefinit  dels llocs de treball esmentats):  

Els requisits s’hauran de complir en el moment de presentació de sol·licituds 
previst a la base 4.3, i mantenir-los fins al moment de la contractació.

3.2.1 Metge Assistencial 1  
ar 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 R.D. 
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. 

Experiència professional acreditada com a metge en serveis hospitalaris o 
extrahospitalaris d’urgències, emergències, crítics i reanimació, mínima de 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

en aquests llocs de treball  
) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixement

 (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  
ar en possessió del títol de Diplomat/da Universitari d’Infermeria, o Grau 

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 

cial expedida per l’òrgan competent. 
Experiència professional acreditada com a infermer en serveis hospitalaris o 

extrahospitalaris d’urgències, emergències, crítics i reanimació, mínim
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

llocs de treball. 
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
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)
Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig 

ncies Sanitàries (TES) o Habilitació segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de 
maig, de la Generalitat de Catalunya. 
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació pr
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències, emergències i transport sanitari 

anys,  
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l’accés a la funció 

Els requisits s’hauran de complir en el moment de presentació de sol·licituds 
los fins al moment de la contractació. 

al primer torn de la convocatòria 

Els requisits s’hauran de complir en el moment de presentació de sol·licituds 
los fins al moment de la contractació. 

ar 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 R.D. 

ngut a l’estranger, haurà d’estar 
concedida la corresponent homologació en Espanya, que s’acreditarà mitjançant 

en serveis hospitalaris o 
ncies, emergències, crítics i reanimació, mínima de 2 anys.  

c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

de coneixements de català a 
’una prova especifica de 

coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 

da Universitari d’Infermeria, o Grau 

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 

en serveis hospitalaris o 
mínima de 5 anys.  

el normal exercici de les seves 

d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
suficiència lingüística (nivell C) o superació d’una prova especifica de 

lana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 

(Unitats suport Vital Avançat)  
l títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 

o Habilitació segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de 

En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
ències i transport sanitari 



 
 
 
 

 

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 po
(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 Tran sport Sanitari 1 ( Logística
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) 
maig, de la Generalitat de Catalunya.
En el supòsit de ciutadans de la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 
seva realització. 
b) Experiència professional
serveis de logística i magatzem 
d’urgències o emergències o transport sanitari urgent, mínima
c) No patir cap malaltia o defecte físic q
funcions en aquests llocs de treball 
d) Estar en possessió de permís de conduir C.
treballat, en l’any immediatament anterior a aquesta convocatòria 120 dies, podran 
presentar-se amb el permís de conduir B, amb el compromís d’obtenir el permís de 
conduir C abans d’un any de la resolució de la present convocatòria.
e) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
suficiència lingüística (nivell 
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.
 
3.2.5  Tècnic d’Ofici  ( 
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) 
maig, de la Generalitat de Catalunya.
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prè
seva realització. 
b) Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
serveis de logística i magatzem sanitària, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris 
d’urgències o emergències o transport sanitari urgent, mín
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. Les persones que acreditin haver 
treballat, en l’any immediatament an
presentar-se amb el permís de conduir B, amb el compromís d’obtenir el permís de 
conduir C abans d’un any de la resolució de la present convocatòria. 
e) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de
suficiència lingüística (nivell 
coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 
La qualificació de la prova serà apte o no apte.
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c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 
funcions en aquests llocs de treball  
) Estar en possessió de permís de conduir C.  
) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català 

) 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 

sport Sanitari 1 ( Logística ) 
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) o Habilitació segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de 
maig, de la Generalitat de Catalunya. 
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
i magatzem sanitària, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris 

d’urgències o emergències o transport sanitari urgent, mínima de 5 
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. Les persones que acreditin haver 
treballat, en l’any immediatament anterior a aquesta convocatòria 120 dies, podran 

e amb el permís de conduir B, amb el compromís d’obtenir el permís de 
conduir C abans d’un any de la resolució de la present convocatòria.
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 

itjançant la superació de proves teòric pràctiques. 

( Magatzem) 
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) o Habilitació segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de 

eneralitat de Catalunya. 
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prè

Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
serveis de logística i magatzem sanitària, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris 
d’urgències o emergències o transport sanitari urgent, 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. Les persones que acreditin haver 
treballat, en l’any immediatament anterior a aquesta convocatòria 120 dies, podran 

se amb el permís de conduir B, amb el compromís d’obtenir el permís de 
conduir C abans d’un any de la resolució de la present convocatòria. 
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. 
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c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

ssessió de la Certificació de coneixements de català 
) 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 

a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
o Habilitació segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de 

Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
sanitària, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris 

 anys,  
ue impedeixi el normal exercici de les seves 

Les persones que acreditin haver 
treballat, en l’any immediatament anterior a aquesta convocatòria 120 dies, podran 

e amb el permís de conduir B, amb el compromís d’obtenir el permís de 
conduir C abans d’un any de la resolució de la present convocatòria.  
e) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 

) o superació d’una prova especifica de 
coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 

f) Donada l’especificitat de la funció els aspirants hauran d’acreditar idoneïtat 

a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
o Habilitació segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de 

En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
serveis de logística i magatzem sanitària, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris 

ima de 5 anys,  
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

d) Estar en possessió de permís de conduir C. Les persones que acreditin haver 
terior a aquesta convocatòria 120 dies, podran 

se amb el permís de conduir B, amb el compromís d’obtenir el permís de 
conduir C abans d’un any de la resolució de la present convocatòria.  

coneixements de català a 
) o superació d’una prova especifica de 

coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 



 
 
 
 

 

f) Donada l’especificitat
mitjançant la superació de proves teòric pràctiques.
 
3.2.6  Tècnic en Transport Sanitari 1
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES)
maig, de la Generalitat de Catalunya.
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació profess
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 
seva realització. 
b) Experiència professional acreditada com a tècnic d’em
serveis especials, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d
emergències o transport sanitari urgent, mínima
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
coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 
La qualificació de la prova
f) Donada l’especificitat de la funció els aspirants hauran d’acreditar idoneïtat 
mitjançant la superació de proves teòric pràctiques.

 
 
3.2.7  Tècnic auxiliar de Coordinació
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau 
Emergències Sanitàries (TES) 
maig, de la Generalitat de Catalunya.
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneix
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 
seva realització. 
b) Experiència professional acreditada 
d’emergències, o experiència en la funci
d’urgències, emergències i transport sanitari urgent o com a coordinador de les 
rutes i gestió de recursos, mínima de 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les sev
funcions en aquests llocs de treball
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
suficiència lingüística (nivell 
coneixements de llengua catalana la realització de la qua
La qualificació de la prova serà apte o no apte.
 
3.2.8 Titulat Superior no Sanitari
a) Estar en possessió del títol d’Enginyer 
b) 5 anys d’experiència profes
Telecomunicacions 
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 cat
suficiència lingüística (nivell C) o superació d’una prova especifica de 
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f) Donada l’especificitat de la funció els aspirants hauran d’acreditar idoneïtat 
mitjançant la superació de proves teòric pràctiques. 

Tècnic en Transport Sanitari 1  (Serveis Especials) 
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 

Sanitàries (TES) o Habilitació segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de 
maig, de la Generalitat de Catalunya. 
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació profess
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d

emergències o transport sanitari urgent, 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.  

ció de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
uficiència 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. 

Tècnic auxiliar de Coordinació  
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) o Habilitació segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de 
maig, de la Generalitat de Catalunya. 
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

Experiència professional acreditada en centrals de coordinació sanitària 
experiència en la funció en serveis hospitalaris o extrahospitalaris 

d’urgències, emergències i transport sanitari urgent o com a coordinador de les 
rutes i gestió de recursos, mínima de 5 anys. 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les sev
funcions en aquests llocs de treball.  
) 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. 

Titulat Superior no Sanitari : Enginyer Informàtic o Telecomunicacions
Estar en possessió del títol d’Enginyer Informàtic o Telecomunicacions

anys d’experiència professional com a Enginyer Informàtic o 

c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 
aquests llocs de treball  

d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de cat
suficiència lingüística (nivell C) o superació d’una prova especifica de 
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de la funció els aspirants hauran d’acreditar idoneïtat 

a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
o Habilitació segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de 

En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

ergències sanitàries en 
, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències o 

c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

ció de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
) o superació d’una prova especifica de 

coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 

f) Donada l’especificitat de la funció els aspirants hauran d’acreditar idoneïtat 

mig de Tècnic en 
o Habilitació segons Ordre SLT/170/2014, de 26 de 

En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
ements i capacitació professional de 

l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

en centrals de coordinació sanitària 
serveis hospitalaris o extrahospitalaris 

d’urgències, emergències i transport sanitari urgent o com a coordinador de les 

c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
) o superació d’una prova especifica de 

l anirà a càrrec del SEM. 

: Enginyer Informàtic o Telecomunicacions  
Informàtic o Telecomunicacions 

Enginyer Informàtic o 

c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
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.
 
3.2.9 Titulat Superior no Sanitari: Llicenci
a) Estar en possessió del títol Llicenciat en Pedagogia.
b) 5 anys d’experiència professional com a 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 
funcions en aquests llocs d
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
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.
 
3.2.10 Titulat Mig no Sanitari: Enginyer Tècnic Informàtic  o 
Telecomunicacions 
a) Estar en possessió del títol d’Enginyer Tècnic Informàtic o Telecomunicacions
b) 5 anys d’experiència professional com a 
Telecomunicacions. 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les 
funcions en aquests llocs de treball
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
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.

 
3.2.11 Tècnic Administratiu
a) Estar en possessió del títol 
o Tècnic Superior (Cicles formatius de Grau Superior)
o Tècnic especialista (FP II
b) 5 anys d’experiència professional acredit
administratiu en sistemes d’informació / TIC
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les 
funcions en aquests llocs de treball
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació 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.
 
3.2.12 Tècnic Administrat
a) Estar en possessió del títol 
(Cicles formatius de Grau Superior), 
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 
suficiència lingüística (nivell C) o superació d’una 
coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 
La qualificació de la prova serà apte o no apte.
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coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 
La qualificació de la prova serà apte o no apte. 

Titulat Superior no Sanitari: Llicenci at en Pedagogia. 
Estar en possessió del títol Llicenciat en Pedagogia. 

anys d’experiència professional com a Llicenciat en Pedagogia.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

aquests llocs de treball. 
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
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. 

alificació de la prova serà apte o no apte. 

Titulat Mig no Sanitari: Enginyer Tècnic Informàtic  o 

Estar en possessió del títol d’Enginyer Tècnic Informàtic o Telecomunicacions
anys d’experiència professional com a Enginyer Tècnic en Informàtica o 

c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les 
funcions en aquests llocs de treball 
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 

ciència 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. 

Tècnic Administratiu : Sistemes d’Informació / TIC 
Estar en possessió del títol de batxiller de ciències i tecnologia (LOGSE o BUP), 
ècnic Superior (Cicles formatius de Grau Superior) de branques informàtiques

Tècnic especialista (FP II informàtica). 
anys d’experiència professional acreditada en tasques 

en sistemes d’informació / TIC 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les 
funcions en aquests llocs de treball 
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
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. 

Tècnic Administrat iu 
Estar en possessió del títol de batxiller (LOGSE o BUP), o 

(Cicles formatius de Grau Superior), o Tècnic especialista (FP II administrativa).
b) 5 anys d’experiència professional acreditada en tasques com a tècnic 

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 
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. 
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coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 

Llicenciat en Pedagogia. 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
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. 

Titulat Mig no Sanitari: Enginyer Tècnic Informàtic  o 

Estar en possessió del títol d’Enginyer Tècnic Informàtic o Telecomunicacions 
Tècnic en Informàtica o 

c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
ciència lingüística (nivell C) o superació d’una prova especifica de 

coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 

(LOGSE o BUP), 
de branques informàtiques, 

ada en tasques com a tècnic 

c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

coneixements de català a 
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. 

 Tècnic Superior 
Tècnic especialista (FP II administrativa). 

b) 5 anys d’experiència professional acreditada en tasques com a tècnic 

patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
prova especifica de 

coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 



 
 
 
 

 

3.2.13 Auxiliar Administratiu 
a) Estar en possessió de t
secundària (ESO), o de 
Graduat escolar (EGB), 
b) 5 anys d’experiència professional acreditada en tasques 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les 
funcions en aquests llocs de treball
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
suficiència lingüística (nivell C) o superació d’una prova especifica
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 dema
l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o 
falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants. Aquests aspirants podran 
ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment quan no 
compleixin els requisits, sens p
l’aspirant. 
 
3.4 Requisits específics
 
Els aspirants que no reuneixin 
nacionalitat, però aportin acredit
podran aspirar al segon torn de la convocatòria, en el ben entès que aquest segon 
torn estarà limitat a les vacants que no s’hagin pogut cobrir en el primer torn, i en 
qualsevol cas només permetrà
de vacant en les condicions que s’estableixen en els respectius contractes 
laborals.  
L’acreditació dels requisits dins els límits temporals pactats en el contracte 
d’interinatge donarà dret a la transformació en
La resta de requisits s’hauran de complir en el moment de presentació de 
sol·licituds previst a la base 4.3, i mantenir
 
3.4.1 Metge Assistencial 1
 
a) Estar en possessió del títol de Llicenc
1.1.1995 o tenir el requisits d’especialitat d’acord amb el que estableix el R.D. 
853/1993 de 4 de juny, (BOE núm. 156, d’l
especialitat abans de cinc anys. La no obtenció d’una especi
període opera com a clàusula resolutòria del contracte.
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 pe
b) Experiència professional acreditada com a 
extrahospitalaris d’urgències, emergències, crítics i reanimació, mínima de 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici 
funcions en aquests llocs de treball 
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
suficiència lingüística (nivell C) o superació d’una prova especifica de 
coneixements de llengua catalana la realització 
La qualificació de la prova serà apte o no apte.
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Auxiliar Administratiu  
Estar en possessió de titulació acadèmica a nivell de Graduat en ed

de Cicles formatius de grau mig branca administrativa
raduat escolar (EGB), o de Tècnic auxiliar (FP de primer grau). 

anys d’experiència professional acreditada en tasques d’auxiliar 
tia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les 

funcions en aquests llocs de treball 
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
suficiència lingüística (nivell C) o superació d’una prova especifica
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, 

ació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o 
falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants. 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 

3.4 Requisits específics  per a aspirants a l segon torn de la convocatòria:

que no reuneixin alguns dels requisits de titulació habilitant o 
nacionalitat, però aportin acreditació d’estar en tràmit de resolució administrativa, 
podran aspirar al segon torn de la convocatòria, en el ben entès que aquest segon 
torn estarà limitat a les vacants que no s’hagin pogut cobrir en el primer torn, i en 

permetrà accedir a un contracte interí pendent de resolució 
de vacant en les condicions que s’estableixen en els respectius contractes 

L’acreditació dels requisits dins els límits temporals pactats en el contracte 
d’interinatge donarà dret a la transformació en un contracte indefinit.

equisits s’hauran de complir en el moment de presentació de 
sol·licituds previst a la base 4.3, i mantenir-los fins al moment de la contractació.

3.4.1 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 R.D. 
853/1993 de 4 de juny, (BOE núm. 156, d’l-7-1993), o compromís d’obtenir la 
especialitat abans de cinc anys. La no obtenció d’una especialitat en aquest 

clàusula resolutòria del contracte. 
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. 

Experiència professional acreditada com a metge en serveis hospitalaris o 
extrahospitalaris d’urgències, emergències, crítics i reanimació, mínima de 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici 
funcions en aquests llocs de treball  
d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
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. 
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raduat en educació 
icles formatius de grau mig branca administrativa, de 

d’auxiliar administratiu. 
tia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
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. 

nar, als efectes procedents, 
ació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o 

falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants. Aquests aspirants podran 
ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment quan no 

erjudici de les actuacions que puguin recaure sobre 

l segon torn de la convocatòria:    

alguns dels requisits de titulació habilitant o 
ació d’estar en tràmit de resolució administrativa, 

podran aspirar al segon torn de la convocatòria, en el ben entès que aquest segon 
torn estarà limitat a les vacants que no s’hagin pogut cobrir en el primer torn, i en 

a un contracte interí pendent de resolució 
de vacant en les condicions que s’estableixen en els respectius contractes 

L’acreditació dels requisits dins els límits temporals pactats en el contracte 
un contracte indefinit. 

equisits s’hauran de complir en el moment de presentació de 
los fins al moment de la contractació. 

iat en Medicina i Cirurgia, abans del 
1.1.1995 o tenir el requisits d’especialitat d’acord amb el que estableix el R.D. 

o compromís d’obtenir la 
alitat en aquest 

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 

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 

d) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
suficiència lingüística (nivell C) o superació d’una prova especifica de 

de la qual anirà a càrrec del SEM. 



 
 
 
 

 

3.4.2  Tècnic en Transport Sanitari 1 (Unitats supo rt Vital Avançat)
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TE
establert d’acord amb la normativa vigent. La no obtenció d’aquesta 
aquest període opera com a 
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 
seva realització. 
b) Experiència professional acreditada com a tècnic 
serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències, emergències i transport sanitari 
urgent, mínima de 5 anys, 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 
funcions en aquests llocs d
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
coneixements de llengua catalana la reali
La qualificació de la prova serà apte o no apte.
 
3.4.3  Tècnic en Transport Sanitari 1 ( Logística
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) o compr
juliol de 2021. La no obtenció d’aquesta 
clàusula resolutòria del contracte.
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 
seva realització. 
b) Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
serveis de logística i magatzem sanitària, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris 
d’urgències o emergències o transport sanitari urgent, mínima de 
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. 
treballat al SEM 120 dies
podran presentar-se amb el permís de conduir B, amb el compromís d’obteni
permís de conduir C abans d’un any de la resolució de la present convocatòria.
e) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
suficiència lingüística (nivell 
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.
 
3.4.4  Tècnic d’Ofici (  
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) o compromís d’obtenir la titulació abans del 31 de 
juliol de 2021. La no obtenció d’aquesta titulació en aquest període 
clàusula resolutòria del contracte.
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
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3.4.2  Tècnic en Transport Sanitari 1 (Unitats supo rt Vital Avançat)
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) ) o compromís d’obtenir la titulació 
establert d’acord amb la normativa vigent. La no obtenció d’aquesta 

opera com a clàusula resolutòria del contracte. 
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències, emergències i transport sanitari 

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 
uficiència 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. 

3.4.3  Tècnic en Transport Sanitari 1 ( Logística )  
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) o compromís d’obtenir la titulació abans del 31 de 
juliol de 2021. La no obtenció d’aquesta titulació en aquest període 
clàusula resolutòria del contracte. 
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 

ribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
e logística i magatzem sanitària, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris 

d’urgències o emergències o transport sanitari urgent, mínima de 5 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

ts llocs de treball  
d) Estar en possessió de permís de conduir C. Les persones que acreditin haver 

al SEM 120 dies, en l’any immediatament anterior a aquesta convocatòria
se amb el permís de conduir B, amb el compromís d’obteni

permís de conduir C abans d’un any de la resolució de la present convocatòria.
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 

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. 

 Magatzem) 
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) o compromís d’obtenir la titulació abans del 31 de 
juliol de 2021. La no obtenció d’aquesta titulació en aquest període 
clàusula resolutòria del contracte. 
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
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3.4.2  Tècnic en Transport Sanitari 1 (Unitats supo rt Vital Avançat)  
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 

titulació en el termini 
establert d’acord amb la normativa vigent. La no obtenció d’aquesta titulació en 

països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

d’emergències sanitàries en 
serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències, emergències i transport sanitari 

c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

e) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
) o superació d’una prova especifica de 

tzació de la qual anirà a càrrec del SEM. 

a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
abans del 31 de 

en aquest període opera com a 

En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
ribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 

l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
e logística i magatzem sanitària, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris 

 anys,  
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

Les persones que acreditin haver 
, en l’any immediatament anterior a aquesta convocatòria, 

se amb el permís de conduir B, amb el compromís d’obtenir el 
permís de conduir C abans d’un any de la resolució de la present convocatòria. 
e) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 

) o superació d’una prova especifica de 
llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 

f) Donada l’especificitat de la funció els aspirants hauran d’acreditar idoneïtat 

a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) o compromís d’obtenir la titulació abans del 31 de 
juliol de 2021. La no obtenció d’aquesta titulació en aquest període opera com a 

En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 



 
 
 
 

 

l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de 
seva realització. 
b) Experiència professional acreditada com a tècnic d’
magatzem sanitaris, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències o 
emergències o transport sanitari urge
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. Les persones que acreditin haver 
treballat al SEM 120 dies, en
podran presentar-se amb el permís de conduir B, amb el compromís d’obtenir el 
permís de conduir C abans d’un any de la resolució de la present convocatòria.
e) Acreditació de estar en possessió de la Ce
suficiència lingüística (nivell 
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.
 
3.4.5  Tècnic en Transport Sanitari 1 (Serveis Especials)
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic e
Emergències Sanitàries (TES) o compromís d’obtenir la 
establert d’acord amb la normativa vigent. La no obtenció d’aquesta 
període opera com a clàusula resolutòria del contracte.
En el supòsit de ciutadans de la Un
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 
seva realització. 
b) Experiència professional a
serveis preventius, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències o 
emergències o transport sanitari urgent, mínima de 
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal ex
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 
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 te
 
3.4.6  Tècnic auxiliar de Coordinació
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) o compromís d’obtenir la 
juliol de 2021. La no obtenció d’aquesta 
clàusula resolutòria del contracte.
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 
seva realització. 
b) Experiència professional acreditada 
d’emergències, o experiència en la funció en
d’urgències, emergències i transport sanitari urgent o com a coordinador de les 
rutes i gestió de recursos, mínima de 5
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l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

Experiència professional acreditada com a tècnic d’oficis en serveis d
, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències o 

emergències o transport sanitari urgent, 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. Les persones que acreditin haver 
treballat al SEM 120 dies, en l’any immediatament anterior a aquesta convocatòria, 

se amb el permís de conduir B, amb el compromís d’obtenir el 
permís de conduir C abans d’un any de la resolució de la present convocatòria.
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. 

especificitat de la funció els aspirants hauran d’acreditar idoneïtat 
mitjançant la superació de proves teòric pràctiques. 

Tècnic en Transport Sanitari 1 (Serveis Especials)  
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic e
Emergències Sanitàries (TES) o compromís d’obtenir la titulació
establert d’acord amb la normativa vigent. La no obtenció d’aquesta 

clàusula resolutòria del contracte. 
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

Experiència professional acreditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
serveis preventius, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències o 
emergències o transport sanitari urgent, 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 especifi
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. 

Tècnic auxiliar de Coordinació  
a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
Emergències Sanitàries (TES) o compromís d’obtenir la titulació abans del 31 de 
juliol de 2021. La no obtenció d’aquesta titulació en aquest període 
clàusula resolutòria del contracte. 
En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 

na prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

Experiència professional acreditada en centrals de coordinació sanitària 
experiència en la funció en serveis hospitalaris o extrahospitalaris 

mergències i transport sanitari urgent o com a coordinador de les 
rutes i gestió de recursos, mínima de 5 anys. 
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la qual s’establirà prèviament a la 

en serveis de logística i 
, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències o 

c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

d) Estar en possessió de permís de conduir C. Les persones que acreditin haver 
l’any immediatament anterior a aquesta convocatòria, 

se amb el permís de conduir B, amb el compromís d’obtenir el 
permís de conduir C abans d’un any de la resolució de la present convocatòria. 

rtificació de coneixements de català a 
) o superació d’una prova especifica de 

coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 

especificitat de la funció els aspirants hauran d’acreditar idoneïtat 

a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
titulació en el termini 

establert d’acord amb la normativa vigent. La no obtenció d’aquesta titulació aquest 

ió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 
l’aspirant mitjançant una prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

creditada com a tècnic d’emergències sanitàries en 
serveis preventius, en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències o 

ercici de les seves 

e) Acreditació de estar en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
) o superació d’una prova especifica de 

coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 

f) Donada l’especificitat de la funció els aspirants hauran d’acreditar idoneïtat 

a) Estar en possessió del títol del cicle formatiu de grau mig de Tècnic en 
abans del 31 de 

en aquest període opera com a  

En el supòsit de ciutadans de la Unió Europea, o d’altres països previstos en la 
base 3.1, el Tribunal avaluarà els coneixements i capacitació professional de 

na prova, el contingut de la qual s’establirà prèviament a la 

en centrals de coordinació sanitària 
serveis hospitalaris o extrahospitalaris 

mergències i transport sanitari urgent o com a coordinador de les 



 
 
 
 

 

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 
suficiència lingüística (nivell 
coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 
La qualificació de la prova serà ap
 

4.-  Sol·licituds . 
 

4.1 Model normalitzat de sol·licitud.
La sol·licitud per prendre part en aquestes 
normalitzat que s’adjunta a aquest document de bases (ANNEX 1).
 
4.2 Presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds s’adreçaran a la 
convocatoria2016.sem@gencat.cat
documents aportats per l’aspirant, segons les condicions establertes en el
Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud
Les comunicacions individuals amb els aspirants s’enviaran a la mateixa adreça 
electrònica des de la qual hagin enviat la 
a la convocatòria. L’adreça electrònica
a única vàlida a l’efecte de notificacions i 
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 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 ...).  
 
4.3 Termini de presentació de sol·licituds.
Les persones aspirants disposaran d’un termini fins 
24 hores, per presentar la sol·licitud
estableixen aquestes base

 
4.4 Documentació qu e cal presentar junta
documentació escanejada):

a) Fotocòpia del DNI o passaport. 
b) Fotocòpia del títol oficial corresponent en compliment del que preveu a als 

apartats a) de les bases 3.2.
c) Les persones que estiguin en p

la Junta Permanent de Català o equivalent hauran d’ad
d) Currículum i fotocopia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats de 

conformitat amb el que s’estableix en els respectius 
e) 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 uni

f) Informe de vida laboral (model Tresoreria de
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c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 
funcions en aquests llocs de treball  

star 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. 

4.1 Model normalitzat de sol·licitud.  
La sol·licitud per prendre part en aquestes convocatòries s’ajustarà al model 

unta a aquest document de bases (ANNEX 1). 

4.2 Presentació de sol·licituds.  
ol·licituds s’adreçaran a la adreça electrònica

convocatoria2016.sem@gencat.cat, mitjançant un arxiu únic que integrarà tots els 
documents aportats per l’aspirant, segons les condicions establertes en el

que cal presentar juntament amb la sol·licitud. 
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’adreça electrònica que figuri a la sol·licitud es considerarà 
a l’efecte de notificacions i serà responsabilitat exclusiva dels 

aspirants els errors en la seva consignació, i la comunicació de qualsevol canvi 

recomana als aspirants una atenció continuada a la web del SEM. Serà aquest 
el mitjà pel qual es lliuraran informacions generals de la convocatòria (llistes 

exclosos, calendari de proves, convocatòries per als actes d’elecció 

.3 Termini de presentació de sol·licituds.  
Les persones aspirants disposaran d’un termini fins el 31 d’octubre de 2016
4 hores, per presentar la sol·licitud i documentació requerida en els termes que 

bases. 

e cal presentar junta ment amb la sol·licitud  (arxiu únic amb 
documentació escanejada): 

Fotocòpia del DNI o passaport.  
Fotocòpia del títol oficial corresponent en compliment del que preveu a als 
apartats a) de les bases 3.2. 
Les persones que estiguin en possessió del certificat del nivell C o superior de 
la Junta Permanent de Català o equivalent hauran d’adjuntar fotocòpia
Currículum i fotocopia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats de 
conformitat amb el que s’estableix en els respectius barems.  
Els certificats de serveis prestats s’hauran de presentar sempre en format 

emès pels òrgans, les autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió 
de recursos humans a la unitat corresponent. 

de vida laboral (model Tresoreria de la Seguretat Social).
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c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les seves 

star en possessió de la Certificació de coneixements de català a 
) o superació d’una prova especifica de 

coneixements de llengua catalana la realització de la qual anirà a càrrec del SEM. 

convocatòries s’ajustarà al model 
  

adreça electrònica 
mitjançant un arxiu únic que integrarà tots els 

documents aportats per l’aspirant, segons les condicions establertes en el punt 4.4 

Les comunicacions individuals amb els aspirants s’enviaran a la mateixa adreça 
i altres documents per a l’accés 

que figuri a la sol·licitud es considerarà com 
responsabilitat exclusiva dels 

aspirants els errors en la seva consignació, i la comunicació de qualsevol canvi 

recomana als aspirants una atenció continuada a la web del SEM. Serà aquest 
el mitjà pel qual es lliuraran informacions generals de la convocatòria (llistes 

exclosos, calendari de proves, convocatòries per als actes d’elecció 

d’octubre de 2016 a les 
en els termes que 

(arxiu únic amb 

Fotocòpia del títol oficial corresponent en compliment del que preveu a als 

ossessió del certificat del nivell C o superior de 
juntar fotocòpia. 

Currículum i fotocopia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats de 

Els certificats de serveis prestats s’hauran de presentar sempre en format 
emès pels òrgans, les autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió 

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 
 

LLOC DE TREBALL
 
L’inici de la denominació de l’arxiu (

• METGE 
• INFERMER 
• TTSSVA 
• TTSLOGISTICA
• TOFICIMAG 
• TITSUPNSAN  
• TITMIGNOSAN
• TADMIN 
• TAUXCOORD  
• AUXADMIN 

 
L’ordre dels documents escanejats (en arxiu únic) h
Sol·licitud – Declaració responsable 
laboral de la S eguretat 
habilitants (permisos de conduir, etc) 
certificats d’experiència professional (serveis pre stats) ....
La respectiva acreditació per part dels aspirants seleccionats es realitzarà de 
conformitat amb el que estableix la base 5.3. 

 
4.5 Documentació que no s’ha d’adjuntar a la sol·li citud.
No caldrà adjuntar documentació acreditativa dels serveis prestats al Sistema
d’Emergències Mèdiques, S.A. 
 
4.6 Llista provisional d’admesos i exclosos.
Finalitzat el termini de presentació
Tècnic de Selecció publicarà una llista provisional de persones adme
a la pàgina web del SEM 
Les causes d’exclusió serà el no compliment dels requisits cont
3.1 i 3.2., o una puntuació
professional (segons els respectius barems) inferior a la 
determini per a cadascuna de les categories/llocs de treball.
Contra la llista provisional de perso
reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït exclusivament 
respecte a la sol·licitud, el d
poder participar en la convocatòria. A aquest efecte, s’obrirà un termini de 
comptadors des de l’endemà de la publica
advertirà que, en cas que no esmeni
imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la 
seva petició i s’arxivarà la seva sol·licitud sen
termini i resoltes les possibles incidències
persones admeses i excloses, en 
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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: 

LLOC DE TREBALL , cognoms, nom convocsem 2016

L’inici de la denominació de l’arxiu (LLOC DE TREBALL) ha de ser un d’aquests:

TTSLOGISTICA  

 
TITMIGNOSAN  

 

dels documents escanejats (en arxiu únic) ha de ser aquest
Declaració responsable – Curriculum Vitae – Informe de vida 

eguretat Social – certificacions de títols acadèmics i altres 
habilitants (permisos de conduir, etc) – certificats/títols de formació 
certificats d’experiència professional (serveis pre stats) ....  

acreditació per part dels aspirants seleccionats es realitzarà de 
conformitat amb el que estableix la base 5.3.  

4.5 Documentació que no s’ha d’adjuntar a la sol·li citud.  
No caldrà adjuntar documentació acreditativa dels serveis prestats al Sistema
d’Emergències Mèdiques, S.A.  

4.6 Llista provisional d’admesos i exclosos.  
Finalitzat el termini de presentació i valoració curricular de les Sol·licituds, l

publicarà una llista provisional de persones adme
àgina web del SEM . 

Les causes d’exclusió serà el no compliment dels requisits continguts als 
puntuació ponderada dels apartats Currículum i Experiència 

professional (segons els respectius barems) inferior a la puntuació
etermini per a cadascuna de les categories/llocs de treball. 

Contra la llista provisional de persones admeses i excloses podran formular
reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït exclusivament 
respecte a la sol·licitud, el document identificatiu i els requisits necessaris per 
poder participar en la convocatòria. A aquest efecte, s’obrirà un termini de 
comptadors des de l’endemà de la publicació de l’esmentada llista, en la que se’ls 
advertirà que, en cas que no esmenin dins aquest termini el de
imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la 
seva petició i s’arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit. 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. 
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Tots els documents es presentaran escanejats i integrats en un arxiu únic en “pdf” i 

2016 . 

ha de ser un d’aquests: 

a de ser aquest:  
Informe de vida 

acadèmics i altres 
certificats/títols de formació – 

acreditació per part dels aspirants seleccionats es realitzarà de 

No caldrà adjuntar documentació acreditativa dels serveis prestats al Sistema 

ol·licituds, l’Òrgan 
publicarà una llista provisional de persones admeses i excloses 

inguts als apartats 
ponderada dels apartats Currículum i Experiència 

puntuació que es 

nes admeses i excloses podran formular-se les 
reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït exclusivament 

ocument identificatiu i els requisits necessaris per 
poder participar en la convocatòria. A aquest efecte, s’obrirà un termini de 2 dies 

ció de l’esmentada llista, en la que se’ls 
n dins aquest termini el defecte a ells 

imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la 
se cap altre tràmit. Finalitzat aquest 

es farà pública la llista definitiva de 



 
 
 
 

 

5.- Convocatòria  
 
El concurs de mèrits s’estructura 

 
5.1. Candidats al primer i segon torn
L’adscripció al primer i segon torn la farà e
del grau de compliment dels requisits i la 
 
5.2  Acreditació de les condicions
Amb  caràcter previ a l’acta d’acceptació i posterior formalització 
termini màxim de 5 dies des que es faci pública la llista d’aspirants, aquests hauran de 
justificar adequadament  els requisits, condicions i documentació per la convocatòria, 
de conformitat amb el que disposa les bases 3.1, 3.2, 3.
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 inc
falsedat. 
 
L’ocupació efectiva dels llocs de treball que sigui n 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 no descobertura de  les dotacion
 
5.3 Puntuacions finals 
La puntuació final dels aspirants en el procés selectiu es farà pública per 
web del SEM. Les persones aspirants, en el supòsit de disconformitat amb la 
puntuació obtinguda,  podran 
al de la publicació dels resultats.
Finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, es farà pública la 
de puntuacions finals del concurs i dels aspirants seleccionats.
En cas d’empat, l’ordre de classificació e
en l’epígraf d’experiència professional dels respectius barems.
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 l
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 convocat òries.
 
6.-  Concurs de mèrits.  
 
• Fase de valor ació dels mèrits

a) El concurs consistirà en la valoració dels mèrits apor
s’hagin presentat a la convocatòria d’acord amb els barems que figuren a l’annex 
d’aquestes bases per a les 
mèrits assolits pels aspirants fins al moment de presentació de sol·licituds previst a 
la base 4.3. Les referències d’aquests barems a organismes de l’Estat espanyol 
s’entendran fetes als organis
Unió Europea, si s’escau. Els aspirants els mèrits dels quals puguin estar inclosos en 
aquest extrem, hauran d’aportar els documents ofici
les dues llengües oficials a Catalunya.
 
Desenvolupament concurs de mèrits.
El procés de selecció consistirà en la valoració dels mèrits acreditats, en dues fases 
successives: 
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El concurs de mèrits s’estructura de la següent forma: 

al primer i segon torn  
L’adscripció al primer i segon torn la farà el OTS (Òrgan tècnic de selecció) en funció 
del grau de compliment dels requisits i la puntuació curricular ponderada

Acreditació de les condicions , prèvia a la incorporació 
Amb  caràcter previ a l’acta d’acceptació i posterior formalització dels contractes, en el 

dies des que es faci pública la llista d’aspirants, aquests hauran de 
justificar adequadament  els requisits, condicions i documentació per la convocatòria, 
de conformitat amb el que disposa les bases 3.1, 3.2, 3.3 i 4.4. 
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 inc

L’ocupació efectiva dels llocs de treball que sigui n 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 no descobertura de  les dotacion s. 

La puntuació final dels aspirants en el procés selectiu es farà pública per 
Les persones aspirants, en el supòsit de disconformitat amb la 

puntuació obtinguda,  podran presentar al·legacions en el termini de dos dies 
al de la publicació dels resultats. 
Finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, es farà pública la 
de puntuacions finals del concurs i dels aspirants seleccionats. 
En cas d’empat, l’ordre de classificació establirà d’acord amb la puntuació obtinguda 
en l’epígraf d’experiència professional dels respectius barems. 
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 

. 
Els aspirants que havent finalitzat aquest procés de convocatòria no hagin accedit a 

no tindran cap dret dimanant per a futures convocat òries.

ació dels mèrits . 
a) El concurs consistirà en la valoració dels mèrits aportats pels aspirants que 
s’hagin presentat a la convocatòria d’acord amb els barems que figuren a l’annex 
d’aquestes bases per a les diferents categories. Només podran ser valorats
mèrits assolits pels aspirants fins al moment de presentació de sol·licituds previst a 
la base 4.3. 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. 

Desenvolupament concurs de mèrits. 
de selecció consistirà en la valoració dels mèrits acreditats, en dues fases 
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l OTS (Òrgan tècnic de selecció) en funció 
puntuació curricular ponderada (barem). 

dels contractes, en el 
dies des que es faci pública la llista d’aspirants, aquests hauran de 

justificar adequadament  els requisits, condicions i documentació per la convocatòria, 

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 

L’ocupació efectiva dels llocs de treball que sigui n assignats mitjançant aquest 
procés no es realitzarà fins que no hagi finalitzat  tot el procés de concurs públic 

 

La puntuació final dels aspirants en el procés selectiu es farà pública per l’OTS a la 
Les persones aspirants, en el supòsit de disconformitat amb la 

de dos dies següents 

Finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, es farà pública la llista definitiva  

stablirà d’acord amb la puntuació obtinguda 

En el cas de que un o més aspirants siguin proposats per ocupar més d’un lloc de 
dies des que es faci 

Els aspirants que havent finalitzat aquest procés de convocatòria no hagin accedit a 
no tindran cap dret dimanant per a futures convocat òries.  

tats pels aspirants que 
s’hagin presentat a la convocatòria d’acord amb els barems que figuren a l’annex 

més podran ser valorats aquells 
mèrits assolits pels aspirants fins al moment de presentació de sol·licituds previst a 
la base 4.3. Les referències d’aquests barems a organismes de l’Estat espanyol 

mes equivalents dels restants estats membres de la 
Unió Europea, si s’escau. Els aspirants els mèrits dels quals puguin estar inclosos en 

alment traduïts a qualsevol de 

de selecció consistirà en la valoració dels mèrits acreditats, en dues fases 



 
 
 
 

 

   Primera fase: (fase selectiva i excloent) Avaluació de mèrits segons barems i 
currículum. Només els aspirants que superin una 
a la segona fase. La puntuació
Gauss i serà diferent per a cadascuna de les categories de llocs de treball 
convocats. 

Segona fase: Els aspirants que hagin superat la nota de tall de la primera 
fase seran convocats a la realització de proves per avaluar coneixements i 
expertesa en les funcions a les quals opten. Les matèries de les proves teòriques i 
pràctiques seran les pròpies dels itineraris formatius oficials de les titulacions de 
cadascuna de les especialita
 
El resultat de la segona fase serà una llista ordenada dels aspirants, en funció de la 
puntuació obtinguda en les respectives proves.
 
b)  Proves de coneixement de la llengua catalana i espanyola per als a
torn lliure:  
De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 389/1998, 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
admesos en el procés selectiu que no tin
d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en 
l’escrita.  
En el cas de que no s’acrediti documentalment el coneixement de la llen
catalana, i de la llengua castellana, per als aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola, es faran proves de coneixements de l’esmentades llengües. 
La qualificació de la prova serà apte o no apte.
 

 
7. Tribunals de la convocatòria
 

7.1 Els tribunals de la convocatòria tindran, per a cada categoria, la composició 
següent:  
President: Director General 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 del Departament de 
que assumirà també funcions de secretari del tribunal.
Vocal 3: Una persona designada per la representació legal dels treballadors amb 
veu però sense vot que haurà de t
convocades d’acord amb el conveni col·lectiu de treball de SEM, SA.
7.2 Els membres del tribunal hauran d’abs
notificar a l’autoritat convocant, quan hi concorrin circumstancies
l’article 23 de la Llei 40/2015, d
7.3 El tribunal podrà disposar, si així ho creu convenient, de la incorporació 
d’assessors especials que col·laborin amb els seus membres en la valora
proves. 
7.4 A l’efecte de comunicacions i altres incidències, els tribunals tindran la seu al 
Sistema d’Emergències Mèdiques, S. A (
l’Hospitalet de Llobregat
seva actuació.  
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: (fase selectiva i excloent) Avaluació de mèrits segons barems i 
currículum. Només els aspirants que superin una puntuació de tall seran convocats 

puntuació de tall es determinarà per criteri de campana de 
Gauss i serà diferent per a cadascuna de les categories de llocs de treball 

: Els aspirants que hagin superat la nota de tall de la primera 
ats a la realització de proves per avaluar coneixements i 

expertesa en les funcions a les quals opten. Les matèries de les proves teòriques i 
pràctiques seran les pròpies dels itineraris formatius oficials de les titulacions de 
cadascuna de les especialitats, i les exigències de competència professional.

El resultat de la segona fase serà una llista ordenada dels aspirants, en funció de la 
puntuació obtinguda en les respectives proves. 

b)  Proves de coneixement de la llengua catalana i espanyola per als a

De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 389/1998, 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
admesos en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han 
d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en 

En el cas de que no s’acrediti documentalment el coneixement de la llen
catalana, i de la llengua castellana, per als aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola, es faran proves de coneixements de l’esmentades llengües. 
La qualificació de la prova serà apte o no apte. 

Tribunals de la convocatòria . 

ibunals de la convocatòria tindran, per a cada categoria, la composició 

President: Director General del Sistema d’Emergències Mèdiques, S. A. o persona 

Vocal 1: Director del Departament objecte de la convocatòria o persona en qui 

Vocal 2: Director del Departament de Recursos Humans o persona en qui delegui, 
que assumirà també funcions de secretari del tribunal. 
Vocal 3: Una persona designada per la representació legal dels treballadors amb 
veu però sense vot que haurà de tenir la mateixa categoria que les places 
convocades d’acord amb el conveni col·lectiu de treball de SEM, SA.
7.2 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 

3 de la Llei 40/2015, d’1 d’ octubre, de Règim Jurídic del Sector Público
7.3 El tribunal podrà disposar, si així ho creu convenient, de la incorporació 
d’assessors especials que col·laborin amb els seus membres en la valora

7.4 A l’efecte de comunicacions i altres incidències, els tribunals tindran la seu al 
Sistema d’Emergències Mèdiques, S. A (carrer Pablo Iglesias, 101
l’Hospitalet de Llobregat), que prestarà el suport material i tècnic necessa
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: (fase selectiva i excloent) Avaluació de mèrits segons barems i 
de tall seran convocats 

de tall es determinarà per criteri de campana de 
Gauss i serà diferent per a cadascuna de les categories de llocs de treball 

: Els aspirants que hagin superat la nota de tall de la primera 
ats a la realització de proves per avaluar coneixements i 

expertesa en les funcions a les quals opten. Les matèries de les proves teòriques i 
pràctiques seran les pròpies dels itineraris formatius oficials de les titulacions de 

ts, i les exigències de competència professional. 

El resultat de la segona fase serà una llista ordenada dels aspirants, en funció de la 

b)  Proves de coneixement de la llengua catalana i espanyola per als aspirants del 

De conformitat amb el que estableix l’article 6 del Decret 389/1998, 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 

guin la nacionalitat espanyola han 
d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en 

En el cas de que no s’acrediti documentalment el coneixement de la llengua 
catalana, i de la llengua castellana, per als aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola, es faran proves de coneixements de l’esmentades llengües.  

ibunals de la convocatòria tindran, per a cada categoria, la composició 

President: Director General del Sistema d’Emergències Mèdiques, S. A. o persona 

Vocal 1: Director del Departament objecte de la convocatòria o persona en qui 

o persona en qui delegui, 

Vocal 3: Una persona designada per la representació legal dels treballadors amb 
enir la mateixa categoria que les places 

convocades d’acord amb el conveni col·lectiu de treball de SEM, SA. 
se d’intervenir, i ho hauran de 

de les que preveu 
octubre, de Règim Jurídic del Sector Público . 

7.3 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 

7.4 A l’efecte de comunicacions i altres incidències, els tribunals tindran la seu al 
, 101-115 08908 

), que prestarà el suport material i tècnic necessari per a la 



 
 
 
 

 

 
8.- Acte d’acceptació de l primer torn de 
 

En un termini no superior a 
definitiva de candidats seleccionats
d’Emergències Mèdiques, S.A. e
actes públics d’acceptació de les places, dels quals s’informarà lloc, data i hora en 
la mateixa llista. Per rigorós ordre de classificació dins de cada categor
realitzaran l’acceptació de les places en règim de 
d’acord amb l’ordre del torn lliure.
Les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb la presentació en 
format original del DNI., permís de conduir o passaport
l’acceptació en els termes previstos a la 
comportarà l'exclusió de la convocatòria.
Les persones aspirants que no compareguin personalment o per delegació a l’acte 
d’acceptació perdran el dret i ser
pareixença s’entendrà en el moment que la persona aspirant sigui cridada 
públicament per tercera vegada en el lloc on es realitzi l’acte d' acceptació i no es 
presenti l’interessat ni la persona en qui pugui haver 
 

9.- Actes de l segon torn de la co
 

En un termini no superior a 
definitiva de puntuacions, es publicarà el llistat de persones que 
concurs  per rigorós ordre de classifica
persones tindran dret a ser cridades per la signatura dels contractes de 
laboral interí  per cobertura de vacant d’acord amb l’ordre preferencial publicat.
 

10-  Curs complementari d
convocatòria ( optaran a un contracte laboral 

 
Una vegada realitzada l’acceptació, i  transcorregut el termini màxim de 5 dies per 
acreditar mitjançant l’exhibició d’originals o documents compul
documents presentats inicialment mitjançant 
publicarà la relació de les persones que hagin obtingut les places, les quals 
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
en la categoria/activitat
relacionats amb el Departament, amb la finalitat de garantir l’òptima integració i 
adaptació de l’esmen
suficiència del curs serà condició prèvia i necessària per ser contractat.
  

11.- Curs complementari de formació 
convocatòria ( optaran a un contracte l

 
Una vegada realitzada l’acceptació, i  transcorregut el termini màxim de 5 dies per 
acreditar mitjançant l’exhibició d’originals o documents compulsats (els  
documents presentats inicialment mitjançant copia
publicarà la relació de les persones que hagin obtingut les places, les quals 
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. 
en la categoria/activitat corresponent. El contingut del 
relacionats amb el Departament, amb la finalitat de garantir l’òptima integració i 
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l primer torn de la convocatòria  (contractes indefinits)

En un termini no superior a cinc dies comptadors des de la publicació de la llista 
candidats seleccionats , que es publicarà a la web del 

d’Emergències Mèdiques, S.A. els candidats seleccionats hauran d’assistir als 
actes públics d’acceptació de les places, dels quals s’informarà lloc, data i hora en 
la mateixa llista. Per rigorós ordre de classificació dins de cada categor
realitzaran l’acceptació de les places en règim de contracte laboral 
d’acord amb l’ordre del torn lliure. 
Les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb la presentació en 
format original del DNI., permís de conduir o passaport, si bé es podrà delegar 
l’acceptació en els termes previstos a la Llei. La manca d’aquest requisit 
comportarà l'exclusió de la convocatòria. 
Les persones aspirants que no compareguin personalment o per delegació a l’acte 
d’acceptació perdran el dret i seran excloses de la convocatòria. La no com
pareixença s’entendrà en el moment que la persona aspirant sigui cridada 
públicament per tercera vegada en el lloc on es realitzi l’acte d' acceptació i no es 
presenti l’interessat ni la persona en qui pugui haver delegat. 

l segon torn de la co nvocatòria (Interinatge per vacant).

En un termini no superior a 5 dies comptadors des de la publicació de la llista 
definitiva de puntuacions, es publicarà el llistat de persones que 

rigorós ordre de classificació dins de cada categoria,. Aquestes 
persones tindran dret a ser cridades per la signatura dels contractes de 

per cobertura de vacant d’acord amb l’ordre preferencial publicat.

Curs complementari d e formació p er als aspirants del primer torn de la 
optaran a un contracte laboral indefinit).  

Una vegada realitzada l’acceptació, i  transcorregut el termini màxim de 5 dies per 
mitjançant l’exhibició d’originals o documents compul

tats inicialment mitjançant copia escanejada). E
publicarà la relació de les persones que hagin obtingut les places, les quals 
hauran d’assistir, obligatòriament, a un curs complementari de formació, en el cas 

que no tinguin experiència prèvia al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A. i
/activitat corresponent. El contingut del curs versarà sobre temes 

relacionats amb el Departament, amb la finalitat de garantir l’òptima integració i 
l’esmentat personal al lloc de treball obtingut. La superació amb 

suficiència del curs serà condició prèvia i necessària per ser contractat.

Curs complementari de formació per als aspirants al segon torn de la 
optaran a un contracte l aboral d’i nterinatge per vacant).

Una vegada realitzada l’acceptació, i  transcorregut el termini màxim de 5 dies per 
acreditar mitjançant l’exhibició d’originals o documents compulsats (els  
documents presentats inicialment mitjançant copia escanejada). E
publicarà la relació de les persones que hagin obtingut les places, les quals 
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. 
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 
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(contractes indefinits)  

dors des de la publicació de la llista 
a web del Sistema 

ls candidats seleccionats hauran d’assistir als 
actes públics d’acceptació de les places, dels quals s’informarà lloc, data i hora en 
la mateixa llista. Per rigorós ordre de classificació dins de cada categoria 

contracte laboral indefinit  

Les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb la presentació en 
, si bé es podrà delegar 

La manca d’aquest requisit 

Les persones aspirants que no compareguin personalment o per delegació a l’acte 
an excloses de la convocatòria. La no com-

pareixença s’entendrà en el moment que la persona aspirant sigui cridada 
públicament per tercera vegada en el lloc on es realitzi l’acte d' acceptació i no es 

nvocatòria (Interinatge per vacant).  

dors des de la publicació de la llista 
definitiva de puntuacions, es publicarà el llistat de persones que han superat el 

ció dins de cada categoria,. Aquestes 
persones tindran dret a ser cridades per la signatura dels contractes de personal 

per cobertura de vacant d’acord amb l’ordre preferencial publicat. 

er als aspirants del primer torn de la 

Una vegada realitzada l’acceptació, i  transcorregut el termini màxim de 5 dies per 
mitjançant l’exhibició d’originals o documents compulsats (els  

escanejada). El Tribunal (OTS) 
publicarà la relació de les persones que hagin obtingut les places, les quals 
hauran d’assistir, obligatòriament, a un curs complementari de formació, en el cas 

que no tinguin experiència prèvia al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A. i/o 
versarà sobre temes 

relacionats amb el Departament, amb la finalitat de garantir l’òptima integració i 
tat personal al lloc de treball obtingut. La superació amb 

suficiència del curs serà condició prèvia i necessària per ser contractat. 

per als aspirants al segon torn de la 
nterinatge per vacant).  

Una vegada realitzada l’acceptació, i  transcorregut el termini màxim de 5 dies per 
acreditar mitjançant l’exhibició d’originals o documents compulsats (els  

El Tribunal (OTS) 
publicarà la relació de les persones que hagin obtingut les places, les quals 
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 

versarà sobre temes 
relacionats amb el Departament, amb la finalitat de garantir l’òptima integració i 



 
 
 
 

 

adaptació de l’esmen
suficiència del curs serà condició prèvia i necessària per ser contractat.
. 

12.- Formalització contractual i període de prova.
 

12.1 Una vegada verificada la concurrència de tots els requisits dels aspirants 
proposats, i efectuat en els casos previstos en l
complementari de formació, es procedirà a la formalitz
contracte.  
12.2  La contractació es referirà a la categoria i demés condicions contractuals a 
l’empara del que estableixen l’Estatut dels Treba
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 any
efectes del compliment de
 

 
L’Hospitalet de Llobregat, a 
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adaptació de l’esmentat personal al lloc de treball obtingut. La superació amb 
ncia del curs serà condició prèvia i necessària per ser contractat.

Formalització contractual i període de prova.  

.1 Una vegada verificada la concurrència de tots els requisits dels aspirants 
uat en els casos previstos en les bases 10 i 11 

complementari de formació, es procedirà a la formalització del corresponent 

.2  La contractació es referirà a la categoria i demés condicions contractuals a 
del que estableixen l’Estatut dels Treballadors i el Conveni Col·lectiu.

contractes inclouran els preceptius períodes de prova, excepte per als 
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 any
efectes del compliment del període de prova. 

L’Hospitalet de Llobregat, a 21 d’octubre de 2016 
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tat personal al lloc de treball obtingut. La superació amb 
ncia del curs serà condició prèvia i necessària per ser contractat. 

.1 Una vegada verificada la concurrència de tots els requisits dels aspirants 
s 10 i 11 el curs 

ació del corresponent 

.2  La contractació es referirà a la categoria i demés condicions contractuals a 
veni Col·lectiu. El 

contractes inclouran els preceptius períodes de prova, excepte per als 
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 



 
 
 
 

 

MODEL DE SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA SEM 2016

Especificar a quin lloc de treball i activitat es vol concursar (assenyalar amb 

ACTIVITAT M
ET

G
E 

IN
FE

R
M

ER
 

ASSISTENCIAL TERRITORIAL     

ASSISTENCIAL CENTRAL 
COORDIN.     

SERVEIS ESPECIALS     

SUPORT ESTRUCTURA     

 
 

D
A

D
ES

  P
ER

SO
N

A
LS

 

COGNOM 1 

COGNOM 2 

NOM 

Nº DNI o Passaport (*) 

Nacionalitat 

Lo
ca

lit
za

ci
ó

 

Carrer i número 

Codi postal 

Localitat 

Província 

País 

Correu electrònic (*)   

Telèfon domicili 

Telèfon mòbil 

CERTIFICAT DE 
DISCAPACITAT? (SI/NO) 

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

Per la present, sol·licito ser admès/a la convocatòria públi
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
convocatòria, reuneixo totes les condicions exigides en la mateixa.

A                                         , a             de            
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ANNEX 1 
SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA SEM 2016

Especificar a quin lloc de treball i activitat es vol concursar (assenyalar amb una X en la casella en blanc

IN
FE

R
M

ER
 

TT
S 

SV
A

 

TT
S 

LO
G

IS
TI

C
A

 

TÈ
C

N
IC

 D
'O

FI
C

I 
M

A
G

A
TZ

EM
 

TI
TU

LA
T 

SU
P

ER
IO

R
 

P
ED

A
G

O
G

 

TI
TU

LA
T 

SU
P

ER
IO

R
 

EN
G

IN
. I

N
FO

R
M

À
T.

 

TT
U

LA
T 

SU
P

ER
IO

R
  

EN
G

IN
. T

EL
EC

O
M

. 

TI
TU

LA
T 

M
IG

 E
N

G
IN

. 
IN

FO
R

M
À

T.
 

TT
U

LA
T 

M
IG

 E
N

G
IN

. 

                 

                 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE  

(*) Asseguris que està correctament escrit ja que serà utilitzat per a la seva identificació i comunicació amb 

ser admès/a la convocatòria pública a la qual es refereix la present sol·licitud,
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 2).

, a             de                                   2016. 

(Signatura) 
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SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA SEM 2016 

en la casella en blanc): 

TT
U

LA
T 

M
IG

 E
N

G
IN

. 
TE

LE
C

O
M

. 

TÈ
C

N
IC

 A
D

M
IN

. S
IS

TE
M

. 
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

-T
IC

 

TÈ
C

N
IC

 A
U

X
. C

O
O

R
D

 

TÈ
C

N
IC

 A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

U
  

A
U

X
. A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
U

 

         

         

         

         

(*) Asseguris que està correctament escrit ja que serà utilitzat per a la seva identificació i comunicació amb 

es refereix la present sol·licitud, i 
que, coneixent i acceptant íntegrament les Bases de la 

ADJUNTO DECLARACIÓ (ANNEX 2). 

 



 
 
 
 

 

ANNEX 2. 

COGNOMS, NOM 

Nº DNI o PASSAPORT 

 

DECLARA RESPONSABLEMENT

Ú.- Que compleix amb els requisits establerts en la convoca
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 específi

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
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 
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.

Dos.- Que és coneixedor i  autoritza a que les seves 
dades  de  caràcter  personal que  serà  utilitzat únicament per finalitats  objecte   
d’aquesta convocatòria. 

Tres.- 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 sistema selectiu.

 

En                                , a             de          
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DECLARA RESPONSABLEMENT 

Que compleix amb els requisits establerts en la convocatòria del lloc de treball 
indicat amb anterioritat  i específicament: 

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.  

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 

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. 

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. 

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   

Que és coneixedor i autoritza a que, amb la finalitat de preservar la seva 
cat el número del seu Document Nacional d’Identitat com a  

referència als resultats del sistema selectiu. 

En                                , a             de                                     2016. 

(Signatura) 
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tòria del lloc de treball 

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 

Que no ha estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de 
les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les 

se en inhabilitació absoluta o especial per 
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 

altre Estat, no es troba inhabilitat o en situació 
equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, 

dades s’introdueixin en un fitxer de 
dades  de  caràcter  personal que  serà  utilitzat únicament per finalitats  objecte   

Que és coneixedor i autoritza a que, amb la finalitat de preservar la seva 
cat el número del seu Document Nacional d’Identitat com a  


