
     

 

 

BAREM DE METGE/SSA ASSISTENCIAL 1
 

MÈRITS:  100 punts. 
 

1. CURRICULUM (màxim 30 punts).
 

• Mestratge d’Urgències i Emerg
• Títol de doctorat (4 punts)
• Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.0
punts per hora, màxim 20 punts).
• Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de F
Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes assistencials. 
(0.025 punts per hora, màxim 1
• Títol d’Instructor vigent en Suport Vital Avançat, Suport Vital Avançat al Malalt  
Traumàtic, Suport Vital Immediat, PHTLS, BTLS, A
Bàsic + Desfribil.lador Automàtic (1,5 punts) i Fundamental Critical Care Support 
(1,75 punts).  
• Especialització reconeguda pel Comitè Nacional d’Especialitats 

 
Especialitats clíniques
Especialitats no clíniques

 
 
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

punts). 
 

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (
s’opta a la convocatòria)  
 
2.2 A Bases Assistencials Col·laboradores (experiència específica per al lloc de 
treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.0
 
2.3 A altres Serveis d’Emergències  en Unitats Assistencials o Centrals de 
Coordinació de caràcter públic 
s’opta a la convocatòria)  0.01
 
2.4 A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals generals o d’alta tecnologia del 
SISCAT (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 
convocatòria)  0.012 punts per dia treballat. 
 
2.5 A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals d’altre Nivell 1 del
Serveis d’urgències d’Atenció Primària públics (CUAPs,
específica per al lloc de treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.008 punts per 
dia treballat.  
 
La puntuació dels 4 últims 
la puntuació del punt 2 (màxim 
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ASSISTENCIAL 1  

CURRICULUM (màxim 30 punts).  

Mestratge d’Urgències i Emergències avalat per Universitat (10 punts).
Títol de doctorat (4 punts) 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.0

punts per hora, màxim 20 punts). 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 

altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de F
Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes assistencials. 

25 punts per hora, màxim 10 punts). 
Títol d’Instructor vigent en Suport Vital Avançat, Suport Vital Avançat al Malalt  

Traumàtic, Suport Vital Immediat, PHTLS, BTLS, ATLS (2,5 punts), Suport Vital 
Bàsic + Desfribil.lador Automàtic (1,5 punts) i Fundamental Critical Care Support 

Especialització reconeguda pel Comitè Nacional d’Especialitats 

Especialitats clíniques  10 punts 
Especialitats no clíniques    2 punts 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM A METGE D’EMERGÈNCIES (màxim  

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (experiència específica per al lloc de treball al qual 
s’opta a la convocatòria)  0.035 punts per dia treballat. 

A Bases Assistencials Col·laboradores (experiència específica per al lloc de 
treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.015 punts per dia treballat. 

A altres Serveis d’Emergències  en Unitats Assistencials o Centrals de 
Coordinació de caràcter públic (experiència específica per al lloc de treball al qual 
s’opta a la convocatòria)  0.014 punts per dia treballat. 

d’urgències i UCI d’Hospitals generals o d’alta tecnologia del 
SISCAT (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 
convocatòria)  0.012 punts per dia treballat.  

A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals d’altre Nivell 1 del
Serveis d’urgències d’Atenció Primària públics (CUAPs, CAP etc...) (experiència 
específica per al lloc de treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.008 punts per 

4 últims apartats (2.2, 2.3, 2.4 i 2.5) no podrà superar el 
a puntuació del punt 2 (màxim 35 punts). 
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10 punts). 

Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.050 

Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de Formació 
Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes assistencials. 

Títol d’Instructor vigent en Suport Vital Avançat, Suport Vital Avançat al Malalt  
TLS (2,5 punts), Suport Vital 

Bàsic + Desfribil.lador Automàtic (1,5 punts) i Fundamental Critical Care Support 

Especialització reconeguda pel Comitè Nacional d’Especialitats  

EMERGÈNCIES (màxim  70 

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
experiència específica per al lloc de treball al qual 

A Bases Assistencials Col·laboradores (experiència específica per al lloc de 
a treballat.  

A altres Serveis d’Emergències  en Unitats Assistencials o Centrals de 
experiència específica per al lloc de treball al qual 

d’urgències i UCI d’Hospitals generals o d’alta tecnologia del 
SISCAT (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 

A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals d’altre Nivell 1 del SISCAT i 
etc...) (experiència 

específica per al lloc de treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.008 punts per 

rà superar el 50% de 



     

 

 

BAREM DE INFERMER/A  
 
MÈRITS:  100 punts. 

 
1. CURRICULUM (màxim 30 punts).

 
• Mestratge d’Urgències i Emerg
• Títol de doctorat (4 punts).
• Post-grau relaciona
• Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.05
punts per hora, màxim 20 punts).
• Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitat
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de Formació 
Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes assistencials. 
(0.025 punts per hora, màxim 1
• Títol d’Instructor vigent en Suport Vital Avançat, Supo
Traumàtic, Suport Vital Immediat, 
Bàsic + Desfribil.lador 
(1,75 punts).  

 
 
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

70 punts). 
 

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (experiència específica per al lloc de treball al qual 
s’opta a la convocatòria)  0.035 punts per dia treballat
 
2.2 A Bases Assistencials Col·laboradores (experiència específica per al lloc de 
treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.0
 
2.3 A altres Serveis d’Emergències  en Unitats Assistencials o Centrals de 
Coordinació de caràcter púb
s’opta a la convocatòria)  0.01
 
2.4 A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals generals o d’alta tecnologia del 
SISCAT (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 
convocatòria)  0.012 punts per dia treballat. 
 
2.5 A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals
Serveis d’urgències d’Atenció Primària públics (CUAPs,
específica per al lloc de treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.008 punts per 
dia treballat.  
 
2.6 Als serveis públics d’Atenció Primària 
treball 061-CatSalut Respon) 
 
La puntuació dels 4 últims 
50% de la puntuació del punt 2 (màxim 
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 ASSISTENCIAL 1 

CURRICULUM (màxim 30 punts).  

Mestratge d’Urgències i Emergències avalat per Universitat (10 punts).
Títol de doctorat (4 punts). 

grau relacionats amb l’activitat superiors a 250 hores (màxim 5 punts)
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.05

punts per hora, màxim 20 punts). 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitat

altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de Formació 
Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes assistencials. 

25 punts per hora, màxim 10 punts). 
Títol d’Instructor vigent en Suport Vital Avançat, Suport Vital Avançat 

Suport Vital Immediat, PHTLS, BTLS, ATLS (2,5 punts), Suport Vital 
Bàsic + Desfribil.lador Automàtic (1,5 punts) i Fundamental Critical Care Support 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM A INFERMER EMERGÈNCIES (màxim  

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (experiència específica per al lloc de treball al qual 
s’opta a la convocatòria)  0.035 punts per dia treballat. 

A Bases Assistencials Col·laboradores (experiència específica per al lloc de 
treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.015 punts per dia treballat. 

A altres Serveis d’Emergències  en Unitats Assistencials o Centrals de 
Coordinació de caràcter públic (experiència específica per al lloc de treball al qual 
s’opta a la convocatòria)  0.014punts per dia treballat 

2.4 A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals generals o d’alta tecnologia del 
SISCAT (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 
convocatòria)  0.012 punts per dia treballat.  

2.5 A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals d’altre Nivell 1 del SISCAT i 
Serveis d’urgències d’Atenció Primària públics (CUAPs, CAP etc...) (experiència 
específica per al lloc de treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.008 punts per 

2.6 Als serveis públics d’Atenció Primària (experiència especifica per al lloc de 
CatSalut Respon) 0.008 punts per dia treballat. 

4 últims apartats (2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6) no podrà superar el 
a puntuació del punt 2 (màxim 35 punts). 
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10 punts). 

0 hores (màxim 5 punts) 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.050 

Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de Formació 
Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes assistencials. 

rt Vital Avançat al Malalt  
PHTLS, BTLS, ATLS (2,5 punts), Suport Vital 

tical Care Support 

EMERGÈNCIES (màxim  

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (experiència específica per al lloc de treball al qual 

A Bases Assistencials Col·laboradores (experiència específica per al lloc de 
punts per dia treballat.  

A altres Serveis d’Emergències  en Unitats Assistencials o Centrals de 
experiència específica per al lloc de treball al qual 

2.4 A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals generals o d’alta tecnologia del 
SISCAT (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 

d’altre Nivell 1 del SISCAT i 
etc...) (experiència 

específica per al lloc de treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.008 punts per 

(experiència especifica per al lloc de 

no podrà superar el 



     

 

 

BAREM DE INFERMER/A  
 
MÈRITS:  100 punts. 

 
1. CURRICULUM (màxim 30 punts).

 
• Mestratge d’Urgències i Emerg
• Títol de doctorat (4 punts)
• Post-grau relaciona
• Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.05
punts per hora, màxim 20 punts).
• Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Ca
Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes assistencials. 
(0.025 punts per hora, màxim 1
• Títol d’Instructor vigent en Suport Vital Avançat, Suport Vital Avançat 
Traumàtic, Suport Vital Immediat, 
Bàsic + Desfibril·lador 
(1,75 punts).  

 
 
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

punts). 
 

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (
s’opta a la convocatòria)  
 
2.2 A Bases Assistencials Col·laboradores (experiència específica per al lloc de 
treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.015
 
2.3 A altres Serveis d’Emergències  en Unitats Assistencials o Centrals de 
Coordinació de caràcter públic 
s’opta a la convocatòria)  0.01
 
2.4 A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals generals o d’alta tecnologia del 
SISCAT (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 
convocatòria)  0.012 punts per dia treballat. 
 
2.5 A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals d’altre Nivell 1 del SISCAT i 
Serveis d’urgències d’Atenció Primària públics (CUAPs,
específica per al lloc de treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.008 punts per 
dia treballat.  
 
La puntuació dels 4 últims 
la puntuació del punt 2 (màxim 

 
3.-  PROVA CAPACITAT (Prova d’acceptació) Apte / No apte  
 
Es basa en les peculiaritats dels diversos escenaris en els qu
tasques encomanades a la UIS. Tanmateix es necessària l’acceptació a l’ utilització de 
l’equipament i mitjans específics de la unitat, acceptació del treball conjunt amb cossos 
policials, confidencialitat, tanmateix, les condicions d’
territorials, disponibilitat, alteracions horàries i localització.   
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 ASSISTENCIAL 1 (SERVEIS ESPECIALS)

CURRICULUM (màxim 30 punts).  

Mestratge d’Urgències i Emergències avalat per Universitat (10 punts).
Títol de doctorat (4 punts) 

grau relacionats amb l’activitat superiors a 250 hores (màxim 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.05

punts per hora, màxim 20 punts). 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 

altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de Formació 
Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes assistencials. 

25 punts per hora, màxim 10 punts). 
Títol d’Instructor vigent en Suport Vital Avançat, Suport Vital Avançat 

Suport Vital Immediat, PHTLS, BTLS, ATLS (2,5 punts), Suport Vital 
Bàsic + Desfibril·lador Automàtic (1,5 punts) i Fundamental Critical Care Support 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL A INFERMER EMERGÈNCIES (màxim  

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (experiència específica per al lloc de treball al qual 
s’opta a la convocatòria)  0.035 punts per dia treballat. 

A Bases Assistencials Col·laboradores (experiència específica per al lloc de 
s’opta a la convocatòria)  0.015 punts per dia treballat. 

A altres Serveis d’Emergències  en Unitats Assistencials o Centrals de 
Coordinació de caràcter públic (experiència específica per al lloc de treball al qual 

convocatòria)  0.014 punts per dia treballat. 

A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals generals o d’alta tecnologia del 
SISCAT (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 
convocatòria)  0.012 punts per dia treballat.  

A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals d’altre Nivell 1 del SISCAT i 
Serveis d’urgències d’Atenció Primària públics (CUAPs, CAP etc...) (experiència 
específica per al lloc de treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.008 punts per 

4 últims apartats (2.2, 2.3, 2.4 i 2.5) no podrà superar el 
a puntuació del punt 2 (màxim 35 punts). 

PROVA CAPACITAT (Prova d’acceptació) Apte / No apte   

Es basa en les peculiaritats dels diversos escenaris en els que és desenvolupen les 
tasques encomanades a la UIS. Tanmateix es necessària l’acceptació a l’ utilització de 
l’equipament i mitjans específics de la unitat, acceptació del treball conjunt amb cossos 
policials, confidencialitat, tanmateix, les condicions d’activació UIS, mobilitzacions 
territorials, disponibilitat, alteracions horàries i localització.    
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(SERVEIS ESPECIALS)  

10 punts). 

0 hores (màxim 5 punts) 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.050 

Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 
talà de Formació 

Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes assistencials. 

Títol d’Instructor vigent en Suport Vital Avançat, Suport Vital Avançat al Malalt  
, BTLS, ATLS (2,5 punts), Suport Vital 

tical Care Support 

EMERGÈNCIES (màxim  70 

Servei Coordinador d’Urgències 
experiència específica per al lloc de treball al qual 

A Bases Assistencials Col·laboradores (experiència específica per al lloc de 
punts per dia treballat.  

A altres Serveis d’Emergències  en Unitats Assistencials o Centrals de 
experiència específica per al lloc de treball al qual 

A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals generals o d’alta tecnologia del 
SISCAT (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 

A altres serveis d’urgències i UCI d’Hospitals d’altre Nivell 1 del SISCAT i 
etc...) (experiència 

específica per al lloc de treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.008 punts per 

no podrà superar el 50% de 

e és desenvolupen les 
tasques encomanades a la UIS. Tanmateix es necessària l’acceptació a l’ utilització de 
l’equipament i mitjans específics de la unitat, acceptació del treball conjunt amb cossos 

activació UIS, mobilitzacions 



     

 

 

Prova d’adaptació al medi
1.- Coneixement de l’equipament d’autoprotecció RRTT i d’intervenció en 
escenaris hostils; 
A) Maneig de l’equipament  
B) Maneig de l’equipament d’autoprotecció en incidents de risc 
B) Adaptar-se a l’ús del mateix  per nivells de protecció (en exteriors i interior vehicles)
C) Tolerància a l’esforç en accions assist
D) Control emocional - Estàtics
2.- Coneixement del procediment de comunicacions davant  intervencions de 
risc; 
A) Comunicar  equipats amb  diversos equipaments de protecció
B) Seguir les instruccions rebudes via radio en escenari crític
C) Transmetre valoració davant presència d víctimes
D) Tolerància i control emocional
3.- Tasques assistencials amb equipament específic;
A) Valoració del pacient /s 
B) Maniobres d’estabilització (espais exteriors i interior ambulància)
C) Maniobres d’evacuació 
D)Transport i trànsfert zona segura.
E) Tolerància i control emocional
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Prova d’adaptació al medi  
Coneixement de l’equipament d’autoprotecció RRTT i d’intervenció en 

A) Maneig de l’equipament  d’intervenció en incidents per riscos tecnològics (RNBQ)
B) Maneig de l’equipament d’autoprotecció en incidents de risc  

se a l’ús del mateix  per nivells de protecció (en exteriors i interior vehicles)
C) Tolerància a l’esforç en accions assistencials 

Estàtics 
Coneixement del procediment de comunicacions davant  intervencions de 

A) Comunicar  equipats amb  diversos equipaments de protecció 
B) Seguir les instruccions rebudes via radio en escenari crític 

re valoració davant presència d víctimes 
D) Tolerància i control emocional 

Tasques assistencials amb equipament específic;  
 

B) Maniobres d’estabilització (espais exteriors i interior ambulància) 
 

zona segura. 
E) Tolerància i control emocional 
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Coneixement de l’equipament d’autoprotecció RRTT i d’intervenció en 

d’intervenció en incidents per riscos tecnològics (RNBQ) 

se a l’ús del mateix  per nivells de protecció (en exteriors i interior vehicles) 

Coneixement del procediment de comunicacions davant  intervencions de 



     

 

 

 
BAREM DE TÈCNICS EN TRANSPORT SANITARI 1
SANITARIES 
 
MÈRITS:  100 punts. 
 
1. CURRICULUM (màxim 30 punts)
 

• Altres títols formatius cicles grau mitjà branca 
• Títol formatiu cicle grau superior o FP II 

màxim 10 punts
• Títol formatiu cicle grau mitja 

desenvolupar: màxim 2,5
• Cursos relacionats amb la feina a 

punts per hora, màxim 20 punts).
• Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 

altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de 
Formació Mèdica Continuada, Societa
assistencials. (0.0

• Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts).
 

 
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

1 o TÈCNIC EN EMERGENCIES SANITARIES 
 

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (
s’opta a la convocatòria)  

 
2.2 Serveis a unitats de t
d’empreses contractades per SEM 
qual s’opta a la convocatòria)  
 
2.3 Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport 
contractades per SEM 
la convocatòria)  0.012
 
2.4 A altres serveis d’emergències mèdiques públics en unitats de Suport Vital 
Avançat per dia treballat 
a la convocatòria)  0.01
 
La puntuació dels apartats 2.2, 2.3  
del punt 2 (màxim 35 punts).
 
 

 

Convocatòria 2016

  Pàgina 

BAREM DE TÈCNICS EN TRANSPORT SANITARI 1  / TÈCNIC EN EMERGENCIES 

CURRICULUM (màxim 30 punts) . 

Altres títols formatius cicles grau mitjà branca sanitària: màxim 5
Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca sanitària o BUP o COU: 

10 punts 
Títol formatiu cicle grau mitja branca no sanitària relacionats amb la feina a 
desenvolupar: màxim 2,5 punts 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.05
punts per hora, màxim 20 punts). 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de 
Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes 

(0.025 punts per hora, màxim 10 punts). 
Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts). 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM A TÈCNIC EN TRANSPORT SANITARI 
1 o TÈCNIC EN EMERGENCIES SANITARIES (màxim  70 punts).

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (experiència específica per al lloc de treball al qual 
s’opta a la convocatòria)  0.035 punts per dia treballat. 

Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Avançat 
d’empreses contractades per SEM (experiència específica per al lloc de treball al 
qual s’opta a la convocatòria)  0.015 punts per dia treballat. 

Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Bàsic d’empreses 
contractades per SEM (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a 

2 punts per dia treballat. 

2.4 A altres serveis d’emergències mèdiques públics en unitats de Suport Vital 
Avançat per dia treballat (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta 

10 punts per dia treballat. 

La puntuació dels apartats 2.2, 2.3  i 2.4 no podrà superar el 50% de la puntuació 
del punt 2 (màxim 35 punts). 
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TÈCNIC EN EMERGENCIES 

sanitària: màxim 5 punts 
sanitària o BUP o COU: 

relacionats amb la feina a 

desenvolupar acreditats pel SEM  (0.050 

Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de 

ts Científiques o altres organismes 

TÈCNIC EN TRANSPORT SANITARI  
punts).  

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
experiència específica per al lloc de treball al qual 

ransport sanitari urgent de Suport Vital Avançat 
experiència específica per al lloc de treball al 

Vital Bàsic d’empreses 
experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a 

2.4 A altres serveis d’emergències mèdiques públics en unitats de Suport Vital 
experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta 

i 2.4 no podrà superar el 50% de la puntuació 



     

 

 

BAREM DE TÈCNICS EN TRANSPORT SANITARI 1
SANITARIES (SERVEIS ESPECIALS)
 

1. CURRICULUM (màxim 30 punts)
 

• Altres títols formatius cicles grau mitjà branca 
• Títol formatiu cicle grau superior o FP II 

màxim 10 punts
• Títol formatiu cicle grau mitja 

desenvolupar: màxim 2,5
• Cursos relacionats amb la feina a 

punts per hora, màxim 20 punts).
• Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 

altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de 
Formació Mèdica Continuada, Societa
assistencials. (0.0

• Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts).
 

 
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

1 o TÈCNIC EN EMERGENCIES SANITARIES EN SERVEIS 
(màxim  70 punts). 

 
2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (
s’opta a la convocatòria)  

 
2.2 Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Avançat 
d’empreses contractades per SEM 
qual s’opta a la convocatòria)  
 
2.3 Serveis a unitats de transport sani
contractades per SEM 
la convocatòria)  0.012
 
2.4 A altres serveis d’emergències mèdiques públics en unitats de Suport Vit
Avançat per dia treballat 
a la convocatòria)  0.01
 
La puntuació dels apartats 2.2, 2.3  i 2.4 no podrà superar el 50% de la puntuació 
del punt 2 (màxim 35 punts).

 

3.-  PROVA CAPACITAT (Prova d’acceptació) Apte / No apte  
 
Es basa en les peculiaritats dels diversos escenaris en els que és desenvolupen les 
tasques encomanades a la UIS. Tanmateix es necessària l’acceptació a l’ utilització de 
l’equipament i mitjans específics de la unitat, acceptació del treball conjunt amb cossos 
policials, confidencialitat, tanmateix, les condicions d’activació UIS, mobilitzacions 
territorials, disponibilitat, alteracions horàries i localització.   
 
Prova d’adaptació al medi
1.- Coneixement de l’equipament d’autoprotecció RRTT i d’in tervenció en 
escenaris hostils; 
A) Maneig de l’equipament  d’intervenció en incidents per riscos tecnològics (RNBQ)
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BAREM DE TÈCNICS EN TRANSPORT SANITARI 1  / TÈCNIC EN EMERGENCIES 
SANITARIES (SERVEIS ESPECIALS)  

CURRICULUM (màxim 30 punts) . 

Altres títols formatius cicles grau mitjà branca sanitària: màxim 5
Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca sanitària o BUP o COU: 

10 punts 
Títol formatiu cicle grau mitja branca no sanitària relacionats amb la feina a 
desenvolupar: màxim 2,5 punts 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.05
punts per hora, màxim 20 punts). 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de 
Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes 

(0.025 punts per hora, màxim 10 punts). 
Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts). 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM A TÈCNIC EN TRANSPORT SANITARI 
1 o TÈCNIC EN EMERGENCIES SANITARIES EN SERVEIS 

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (experiència específica per al lloc de treball al qual 
s’opta a la convocatòria)  0.035 punts per dia treballat. 

Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Avançat 
d’empreses contractades per SEM (experiència específica per al lloc de treball al 
qual s’opta a la convocatòria)  0.015 punts per dia treballat. 

Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Bàsic d’empreses 
contractades per SEM (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a 

2 punts per dia treballat. 

2.4 A altres serveis d’emergències mèdiques públics en unitats de Suport Vit
Avançat per dia treballat (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta 

10 punts per dia treballat. 

La puntuació dels apartats 2.2, 2.3  i 2.4 no podrà superar el 50% de la puntuació 
del punt 2 (màxim 35 punts). 

PROVA CAPACITAT (Prova d’acceptació) Apte / No apte   

Es basa en les peculiaritats dels diversos escenaris en els que és desenvolupen les 
tasques encomanades a la UIS. Tanmateix es necessària l’acceptació a l’ utilització de 

ecífics de la unitat, acceptació del treball conjunt amb cossos 
policials, confidencialitat, tanmateix, les condicions d’activació UIS, mobilitzacions 
territorials, disponibilitat, alteracions horàries i localització.    

Prova d’adaptació al medi  
ixement de l’equipament d’autoprotecció RRTT i d’in tervenció en 

A) Maneig de l’equipament  d’intervenció en incidents per riscos tecnològics (RNBQ)
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TÈCNIC EN EMERGENCIES 

sanitària: màxim 5 punts 
sanitària o BUP o COU: 

relacionats amb la feina a 

desenvolupar acreditats pel SEM  (0.050 

Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de 

ts Científiques o altres organismes 

TÈCNIC EN TRANSPORT SANITARI  
1 o TÈCNIC EN EMERGENCIES SANITARIES EN SERVEIS ESPECIALES 

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
experiència específica per al lloc de treball al qual 

Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Avançat 
experiència específica per al lloc de treball al 

tari urgent de Suport Vital Bàsic d’empreses 
experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a 

2.4 A altres serveis d’emergències mèdiques públics en unitats de Suport Vital 
experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta 

La puntuació dels apartats 2.2, 2.3  i 2.4 no podrà superar el 50% de la puntuació 

Es basa en les peculiaritats dels diversos escenaris en els que és desenvolupen les 
tasques encomanades a la UIS. Tanmateix es necessària l’acceptació a l’ utilització de 

ecífics de la unitat, acceptació del treball conjunt amb cossos 
policials, confidencialitat, tanmateix, les condicions d’activació UIS, mobilitzacions 

ixement de l’equipament d’autoprotecció RRTT i d’in tervenció en 

A) Maneig de l’equipament  d’intervenció en incidents per riscos tecnològics (RNBQ) 



     

 

 

B) Maneig de l’equipament d’autoprotecció en incidents de risc 
B) Adaptar-se a l’ús del mateix  per nivells de protecció (en exteriors i interior vehicles)
C) Tolerància a l’esforç en accions assistencials
D) Control emocional - Estàtics
2.- Coneixement del procediment de comunicacions davant  intervencions de 
risc; 
A) Comunicar  equipats amb 
B) Seguir les instruccions rebudes via radio en escenari crític
C) Transmetre valoració davant presència d víctimes
D) Tolerància i control emocional
3.- Tasques assistencials amb equipament específic;
A) Valoració del pacient /s 
B) Maniobres d’estabilització (espais exteriors i interior ambulància)
C) Maniobres d’evacuació 
D)Transport i trànsfert zona segura.
E) Tolerància i control emocional
4.- Operativitat i maniobrabilitat amb vehicles
A) Conducció amb  els diversos equipaments d’autoprotecció específics
B) Maniobres evasives i de seguretat
C) Càrrega i descàrrega llitera (amb pacient assistit)
D) Tolerància i control emocional 
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B) Maneig de l’equipament d’autoprotecció en incidents de risc  
mateix  per nivells de protecció (en exteriors i interior vehicles)

C) Tolerància a l’esforç en accions assistencials 
Estàtics 

Coneixement del procediment de comunicacions davant  intervencions de 

A) Comunicar  equipats amb  diversos equipaments de protecció 
B) Seguir les instruccions rebudes via radio en escenari crític 
C) Transmetre valoració davant presència d víctimes 
D) Tolerància i control emocional 

Tasques assistencials amb equipament específic;  
 

B) Maniobres d’estabilització (espais exteriors i interior ambulància) 
 

zona segura. 
E) Tolerància i control emocional 

Operativitat i maniobrabilitat amb vehicles ; 
diversos equipaments d’autoprotecció específics

B) Maniobres evasives i de seguretat 
C) Càrrega i descàrrega llitera (amb pacient assistit) 
D) Tolerància i control emocional  
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mateix  per nivells de protecció (en exteriors i interior vehicles) 

Coneixement del procediment de comunicacions davant  intervencions de 

diversos equipaments d’autoprotecció específics 



     

 

 

BAREM DE TÈCNICS EN TRANSPORT SANITARI 1
SANITARIES (LOGISTICA)
 
MÈRITS:  100 punts. 
 

1. CURRICULUM (màxim 30 punts)
 

• Altres títols formatius cicles grau mitjà branca sanitària: màxim 5
• Títol formatiu cicle grau superior o FP II 

màxim 10 punts
• Títol formatiu cicle grau mitja 

desenvolupar: màxim 2,5
• Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.05

punts per hora, màxim 20 punts).
• Cursos relacionats amb la feina a desenv

altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de 
Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes 
assistencials. (0.0

• Permisos de conduir su
 
2.-  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL ( màxim

 
2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS
conductor (experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 
convocatòria)  0.035 punts per dia treballat
 
2.2 A altres serveis de Logística en emergències mèdiques
Transport Sanitari (experiència específica per al lloc de treball al 
convocatòria)  0.015 punts per dia treballat
 
2.3 A altres serveis Logistics 
s’opta a la convocatòria)  

 
La puntuació dels apartats 2.2
punt 2 (màxim 35 punts

 
3.-  PROVA CAPACITAT GESTIÓ LOGÍSTICA (Prova d’acceptaci ó) Apte / 
No apte 
Respecte la llista en ordre de puntuació obtinguda, caldrà una prova de capacitat a la 
gestió logística a valorar per l’immediat responsable per als candidats que no hagin 
treballat en la Unitat de Logística 
subrogada emergències i central de coordinació)
- Aspectes a valorar: 

o Aspectes tècnics del lloc de treball :
� Coneixement eines ofimàtiques i SAP. 
� Coneixement en la gestió del magatzem sanitari. 
� Coneixement en la gestió de la flota. 

o Aspectes d’habilitat i desenvolupament en el lloc de treball : 
� Comunicació. 
� Tracte amb altres persones (companys, clients interns i proveïdors). 
� Treball en equip. 
� Resolució de problemes. 
� Coneixement i adaptació de procediments. 
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BAREM DE TÈCNICS EN TRANSPORT SANITARI 1  / TÈCNIC EN EMERGENCIES 
(LOGISTICA)  

CURRICULUM (màxim 30 punts) . 

Altres títols formatius cicles grau mitjà branca sanitària: màxim 5
Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca sanitària o BUP o COU: 

10 punts 
Títol formatiu cicle grau mitja branca no sanitària relacionats amb la feina a 
desenvolupar: màxim 2,5 punts 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.05
punts per hora, màxim 20 punts). 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de 
Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes 

(0.025 punts per hora, màxim 10 punts). 
Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts). 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL ( màxim   70 punts). 

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS com a Tècnic en Transport Sanitari 1 

experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 
0.035 punts per dia treballat. 

de Logística en emergències mèdiques com a Tècnic en 
experiència específica per al lloc de treball al 
5 punts per dia treballat 

2.3 A altres serveis Logistics (experiència específica per al lloc de treball al qual 
s’opta a la convocatòria)  0.007 punts per dia treballat 

La puntuació dels apartats 2.2 i 2.3 no podrà superar el 50% de la puntuació del 
35 punts) 

PROVA CAPACITAT GESTIÓ LOGÍSTICA (Prova d’acceptaci ó) Apte / 

Respecte la llista en ordre de puntuació obtinguda, caldrà una prova de capacitat a la 
gestió logística a valorar per l’immediat responsable per als candidats que no hagin 
treballat en la Unitat de Logística al SEM, S.A., al SCUBSSA i a GPSS (activitat 

rogada emergències i central de coordinació) 

Aspectes tècnics del lloc de treball : 
Coneixement eines ofimàtiques i SAP.  
Coneixement en la gestió del magatzem sanitari.  
Coneixement en la gestió de la flota.  

Aspectes d’habilitat i desenvolupament en el lloc de treball : 
Comunicació.  
Tracte amb altres persones (companys, clients interns i proveïdors). 
Treball en equip.  
Resolució de problemes.  
Coneixement i adaptació de procediments.  
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TÈCNIC EN EMERGENCIES 

Altres títols formatius cicles grau mitjà branca sanitària: màxim 5 punts 
sanitària o BUP o COU: 

relacionats amb la feina a 

Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.050 

olupar acreditats per universitats o 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de 
Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes 

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
com a Tècnic en Transport Sanitari 1 / Sanitari 

experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 

com a Tècnic en 
experiència específica per al lloc de treball al qual s’opta a la 

experiència específica per al lloc de treball al qual 

erar el 50% de la puntuació del 

PROVA CAPACITAT GESTIÓ LOGÍSTICA (Prova d’acceptaci ó) Apte / 

Respecte la llista en ordre de puntuació obtinguda, caldrà una prova de capacitat a la 
gestió logística a valorar per l’immediat responsable per als candidats que no hagin 

i a GPSS (activitat 

Aspectes d’habilitat i desenvolupament en el lloc de treball :  

Tracte amb altres persones (companys, clients interns i proveïdors).  



     

 

 

BAREM DE TÈCNICS D’OFICIS 
 
MÈRITS:  100 punts. 
 

1. CURRICULUM (màxim 30 punts)
 

• Altres títols formatius cicles grau mitjà branca sanitària: màxim 5
• Títol formatiu cicle grau superior o FP II 

màxim 10 punts
• Títol formatiu cicle grau mitja 

desenvolupar: màxim 2,5
• Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.05

punts per hora, màxim 20 punts).
• Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 

altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de 
Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes 
assistencials. (0.0

• Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts).
 
2.-  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
MAGATZEM SANITARI  

 
2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS
Transport Sanitari 1 a 
treball al qual s’opta a la convocatòria)  
 
2.2 A altres serveis de 
Tècnic d’oficis en magatzem, o Tècnic 
específica per al lloc de treball al qual s’opta a la convocatòria)  
dia treballat 
 
2.3 A altres serveis de 
treball al qual s’opta a la convocatòria)  

La puntuació dels apartats 2.2
punt 2 (màxim 35 punts

 
3.-  PROVA CAPACITAT 
d’acceptació) Apte / No apt
Respecte la llista en ordre de puntuació obtinguda, caldrà una prova de capacitat a la 
gestió logística a valorar per l’immediat responsable per als candidats que no hagin 
treballat en la Unitat de Magatzem 
subrogada emergències i central de coordinació)
- Aspectes a valorar: 

o Aspectes tècnics del lloc de treball :
� Coneixement eines ofimàtiques i SAP. 
� Coneixement en la gestió del magatzem sanitari. 
� Coneixement en la gestió de la flota. 

o Aspectes d’habilitat i desenvolupament en el lloc de treball : 
� Comunicació. 
� Tracte amb altres persones (companys, clients interns i proveïdors). 
� Treball en equip. 
� Resolució de problemes. 
� Coneixement i adaptació de procediments. 
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D’OFICIS (MAGATZEM) 

CURRICULUM (màxim 30 punts) . 

Altres títols formatius cicles grau mitjà branca sanitària: màxim 5
Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca sanitària o BUP o COU: 

10 punts 
Títol formatiu cicle grau mitja branca no sanitària relacionats amb la feina a 
desenvolupar: màxim 2,5 punts 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.05
punts per hora, màxim 20 punts). 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de 
Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes 

(0.025 punts per hora, màxim 10 punts). 
Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts). 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL  COM A TÈCNIC D’OFICIS 
 ( màxim  70 punts). 

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
S.A. i a GPSS com a Tècnic d’oficis en magatzem, o Tècnic 

a magatzem i/o logística (experiència específica per al lloc de 
treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.035 punts per dia treballat

de magatzem i/o logística en emergències mèdiques
d’oficis en magatzem, o Tècnic en Transport Sanitari 1 

específica per al lloc de treball al qual s’opta a la convocatòria)  

de magatzem i/o logística (experiència específica per al lloc de 
treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.007 punts per dia treballat

La puntuació dels apartats 2.2 i 2.3 no podrà superar el 50% de la puntuació del 
35 punts) 

PROVA CAPACITAT EN ALTRES SERVEIS DE MAGATZEM
d’acceptació) Apte / No apt e 
Respecte la llista en ordre de puntuació obtinguda, caldrà una prova de capacitat a la 
gestió logística a valorar per l’immediat responsable per als candidats que no hagin 

Magatzem al SEM, S.A., al SCUBSSA i a GPSS 
subrogada emergències i central de coordinació) 

Aspectes tècnics del lloc de treball : 
Coneixement eines ofimàtiques i SAP.  
Coneixement en la gestió del magatzem sanitari.  
Coneixement en la gestió de la flota.  

Aspectes d’habilitat i desenvolupament en el lloc de treball : 
Comunicació.  
Tracte amb altres persones (companys, clients interns i proveïdors). 
Treball en equip.  
Resolució de problemes.  
Coneixement i adaptació de procediments.  
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Altres títols formatius cicles grau mitjà branca sanitària: màxim 5 punts 
sanitària o BUP o COU: 

relacionats amb la feina a 

Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM  (0.050 

Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats per universitats o 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell Català de 
Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques o altres organismes 

COM A TÈCNIC D’OFICIS – 

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
d’oficis en magatzem, o Tècnic en 
experiència específica per al lloc de 

0.035 punts per dia treballat. 

emergències mèdiques com a 
en Transport Sanitari 1 (experiència 

específica per al lloc de treball al qual s’opta a la convocatòria)  0.015 punts per 

experiència específica per al lloc de 
punts per dia treballat 

i 2.3 no podrà superar el 50% de la puntuació del 

ALTRES SERVEIS DE MAGATZEM  (Prova 

Respecte la llista en ordre de puntuació obtinguda, caldrà una prova de capacitat a la 
gestió logística a valorar per l’immediat responsable per als candidats que no hagin 

i a GPSS (activitat 

Aspectes d’habilitat i desenvolupament en el lloc de treball :  

Tracte amb altres persones (companys, clients interns i proveïdors).  



     

 

 

 
BAREM D’AUXILIAR ADMINISTRATIU

 
 
MÈRITS:  100 punts. 

 
 
1.-  CURRICULUM ( màxim 30 punts)

 
• Títol formatiu cicle grau superior o FP II 

màxim 10 punts 
• Cursos relacionats amb la funció 

( 2,5 punts) 
• Cursos d’ofimàtica i altres relatius a les tasques pròpies de l’àmbit d’auxiliar 

administratiu cursats en el SEM  (0.05
• Altres formacions relacionades amb la funció d’auxiliar administratiu, 

finançades i/o acreditades per un Ministeri, o un departament d’una comunitat 
autònoma, Universitats i organismes autònoms docents o sindicats (0.015 
punts per hora, màxim 10 punts).
 

 
 

2.-  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM AUXILIAR ADMINISTRATIU  ( màxim  70 
punts). 
 

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions d’auxiliar administratiu: 
0.035 punts per dia treballat

2.2 Per serveis prestats en funcions d’auxiliar administratiu en altres àmbits 
sanitaris públics: 0,015 punts per dia treballat

2.3 Per serveis prestats en funcions d’auxiliar administratiu en altres àmbits no 
contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat.

 
La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 5
punt 2 (màxim 35 punts)
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  Pàgina 

BAREM D’AUXILIAR ADMINISTRATIU  

CURRICULUM ( màxim 30 punts)  

Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca administració 

Cursos relacionats amb la funció d’auxiliar administratiu, superiors a 300 hores 

Cursos d’ofimàtica i altres relatius a les tasques pròpies de l’àmbit d’auxiliar 
administratiu cursats en el SEM  (0.050 punts per hora, màxim 20 punts).

ormacions relacionades amb la funció d’auxiliar administratiu, 
finançades i/o acreditades per un Ministeri, o un departament d’una comunitat 
autònoma, Universitats i organismes autònoms docents o sindicats (0.015 
punts per hora, màxim 10 punts). 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM AUXILIAR ADMINISTRATIU  ( màxim  70 

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions d’auxiliar administratiu: 
0.035 punts per dia treballat 
Per serveis prestats en funcions d’auxiliar administratiu en altres àmbits 
anitaris públics: 0,015 punts per dia treballat 

Per serveis prestats en funcions d’auxiliar administratiu en altres àmbits no 
contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat.

La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del 
punt 2 (màxim 35 punts) 
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administració o BUP o COU: 

superiors a 300 hores 

Cursos d’ofimàtica i altres relatius a les tasques pròpies de l’àmbit d’auxiliar 
punts per hora, màxim 20 punts). 

ormacions relacionades amb la funció d’auxiliar administratiu, 
finançades i/o acreditades per un Ministeri, o un departament d’una comunitat 
autònoma, Universitats i organismes autònoms docents o sindicats (0.015 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM AUXILIAR ADMINISTRATIU  ( màxim  70 

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions d’auxiliar administratiu: 

Per serveis prestats en funcions d’auxiliar administratiu en altres àmbits 

Per serveis prestats en funcions d’auxiliar administratiu en altres àmbits no 
contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat. 

0 % de la puntuació del 



     

 

 

 
BAREM DE TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/VA

 
MÈRITS:  100 punts. 

 
1.-  CURRICULUM ( màxim 30 punts)

 
• Cursos relacionats amb la 

2,5 punts) 
• Cursos d’ofimàtica i altres relatius a les tasques pròpies de l’àmbit administratiu 

cursats en el SEM (0.05
• Altres formacions a finançades i/o acreditats per un Ministeri, o un departament 

d’una comunitat autònoma, Univers
sindicats (0.015 punts per hora, màxim 

 
 
 

2.-  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DE 
70 punts). 
 

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions de tècnic administratiu: 
0.035 punts per dia treballat

2.2 Per serveis prestats en funcions de tècnic administratiu en altres àmbits 
sanitaris públics: 0,015 punts per dia treballat

2.3 Per serveis prestats en funcions de tècnic administratiu en altres àmbits no 
contemplats en els apartat

 
La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del 
punt 2 (màxim 35 punts)
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BAREM DE TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/VA  

CURRICULUM ( màxim 30 punts)  

Cursos relacionats amb la funció de tècnic administratiu superiors a 300 hores ( 

Cursos d’ofimàtica i altres relatius a les tasques pròpies de l’àmbit administratiu 
(0.050 punts per hora, màxim 20 punts). 

Altres formacions a finançades i/o acreditats per un Ministeri, o un departament 
d’una comunitat autònoma, Universitats i organismes autònoms docents o 

5 punts per hora, màxim 10 punts). 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DE TÈCNIC / A ADMINISTRATIU / VA 

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions de tècnic administratiu: 
0.035 punts per dia treballat 
Per serveis prestats en funcions de tècnic administratiu en altres àmbits 
sanitaris públics: 0,015 punts per dia treballat 
Per serveis prestats en funcions de tècnic administratiu en altres àmbits no 
contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat.

La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del 
punt 2 (màxim 35 punts) 
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superiors a 300 hores ( 

Cursos d’ofimàtica i altres relatius a les tasques pròpies de l’àmbit administratiu 

Altres formacions a finançades i/o acreditats per un Ministeri, o un departament 
itats i organismes autònoms docents o 

TÈCNIC / A ADMINISTRATIU / VA ( màxim  

Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions de tècnic administratiu: 

Per serveis prestats en funcions de tècnic administratiu en altres àmbits 

Per serveis prestats en funcions de tècnic administratiu en altres àmbits no 
s 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat. 

La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del 



     

 

 

TITULAT SUPERIOR NO SANITARI

ENGINYERIA SUPERIOR O GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTIC A O 
TELECOMUNICACIONS 
 

MÈRITS 100 Punts  

1. CURRICULUM (màxim 30 punts)
 
Formació oficial addicional, de valor i vinculada a la funció específica, que es pugui 
acreditar documentalment: 
 

• Formació oficial reglada vinculada
• MBA  
• Master o postgrau Tecnològic 
 

• Formació realitzada dins els plans de formació de SEM i
assignada al lloc a proveir

 
• Formació acreditada per un Ministeri, o un departament d’una comunitat 

autònoma, Universitat o organismes autònoms docents, o sindicats, vinculats a 
la feina assignada al lloc a proveir: 0,015 punts/hora, fins un màxim de 10 
punts. 
 

2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
INFORMÀTICA O TELECOMUNICACIONS (màxim 70 punts)

 
2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions relacionades amb 
tecnologia corporativa amb continguts funcionals específics del lloc de treball: 
0.035 punts per dia treballat
 
2.2 Per serveis prestats en continguts funcionals específics del lloc de t
altres àmbits sanitaris públics: 0.015 punts per dia treballat
 
2.3 Per serveis prestats en activitats relacionades amb tecnologia en altres àmbits 
no contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat

 
La puntuació dels apartat
punt 2 (màxim 35 punts)
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TITULAT SUPERIOR NO SANITARI  

ENGINYERIA SUPERIOR O GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTIC A O 

    

CURRICULUM (màxim 30 punts)  

Formació oficial addicional, de valor i vinculada a la funció específica, que es pugui 
acreditar documentalment:  

Formació oficial reglada vinculada 
    màxim 10 punts

Master o postgrau Tecnològic         màxim 5 punts 

realitzada dins els plans de formació de SEM i vinculats a la feina 
assignada al lloc a proveir: 0,050 punts/hora, fins un màxim de 20 punts.

Formació acreditada per un Ministeri, o un departament d’una comunitat 
Universitat o organismes autònoms docents, o sindicats, vinculats a 

la feina assignada al lloc a proveir: 0,015 punts/hora, fins un màxim de 10 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL  COM A ENGINYER/
INFORMÀTICA O TELECOMUNICACIONS (màxim 70 punts)  

1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions relacionades amb 
tecnologia corporativa amb continguts funcionals específics del lloc de treball: 
0.035 punts per dia treballat 

2.2 Per serveis prestats en continguts funcionals específics del lloc de t
altres àmbits sanitaris públics: 0.015 punts per dia treballat 

2.3 Per serveis prestats en activitats relacionades amb tecnologia en altres àmbits 
no contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat

La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del 
punt 2 (màxim 35 punts) 
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ENGINYERIA SUPERIOR O GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTIC A O 

Formació oficial addicional, de valor i vinculada a la funció específica, que es pugui 

màxim 10 punts 
màxim 5 punts  

vinculats a la feina 
: 0,050 punts/hora, fins un màxim de 20 punts. 

Formació acreditada per un Ministeri, o un departament d’una comunitat 
Universitat o organismes autònoms docents, o sindicats, vinculats a 

la feina assignada al lloc a proveir: 0,015 punts/hora, fins un màxim de 10 

/A SUPERIOR 
 

1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions relacionades amb 
tecnologia corporativa amb continguts funcionals específics del lloc de treball: 

2.2 Per serveis prestats en continguts funcionals específics del lloc de treball en 

2.3 Per serveis prestats en activitats relacionades amb tecnologia en altres àmbits 
no contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat 

s  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del 



     

 

 

TITULAT MIG NO SANITARI 
ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA O TELECOMUNICACIO NS
 

MÈRITS 100 Punts  

1. CURRICULUM (màxim 30 punts)
 
Formació oficial addicional, de valor i vinculada a la funció específica, que es pugui 
acreditar documentalment: 
 

• Formació oficial reglada vinculada
a. MBA  
b. Master Tecno
 

• Formació realitzada dins els plans 
assignada al lloc a proveir

 
• Formació acreditada per un Ministeri, o un departament d’una comunitat 

autònoma, Universitat o organismes autònoms docents, o sindicats, vi
la feina assignada al lloc a proveir: 0,015 punts/hora, fins un màxim de 10 
punts. 
 

2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
INFORMÀTICA O TELECOMUNICACIONS (màxim 70 punts)

 
2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions rel
tecnologia corporativa amb continguts funcionals específics del lloc de treball: 
0.035 punts per dia treballat
 
2.2 Per serveis prestats en continguts funcionals específics del lloc de treball en 
altres àmbits sanitaris públics: 0.015 punts 
 
2.3 Per serveis prestats en activitats relacionades amb tecnologia en altres àmbits 
no contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat

 
La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació d
punt 2 (màxim 35 punts)
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TITULAT MIG NO SANITARI  
ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA O TELECOMUNICACIO NS

  

CURRICULUM (màxim 30 punts)  

Formació oficial addicional, de valor i vinculada a la funció específica, que es pugui 
acreditar documentalment:  

Formació oficial reglada vinculada 
     màxim 10 punts

Master Tecnològic o PostGrau   màxim 5 punts

realitzada dins els plans de formació de SEM i vinculats a la feina 
assignada al lloc a proveir: 0,050 punts/hora, fins un màxim de 20 punts.

Formació acreditada per un Ministeri, o un departament d’una comunitat 
autònoma, Universitat o organismes autònoms docents, o sindicats, vi
la feina assignada al lloc a proveir: 0,015 punts/hora, fins un màxim de 10 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL  COM A ENGINYER/A 
INFORMÀTICA O TELECOMUNICACIONS (màxim 70 punts)  

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions rel
tecnologia corporativa amb continguts funcionals específics del lloc de treball: 
0.035 punts per dia treballat 

2.2 Per serveis prestats en continguts funcionals específics del lloc de treball en 
altres àmbits sanitaris públics: 0.015 punts per dia treballat 

2.3 Per serveis prestats en activitats relacionades amb tecnologia en altres àmbits 
no contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat

La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació d
punt 2 (màxim 35 punts) 
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ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA O TELECOMUNICACIO NS 

Formació oficial addicional, de valor i vinculada a la funció específica, que es pugui 

màxim 10 punts 
màxim 5 punts 

vinculats a la feina 
: 0,050 punts/hora, fins un màxim de 20 punts. 

Formació acreditada per un Ministeri, o un departament d’una comunitat 
autònoma, Universitat o organismes autònoms docents, o sindicats, vinculats a 
la feina assignada al lloc a proveir: 0,015 punts/hora, fins un màxim de 10 

 TÈCNIC/A EN 
 

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions relacionades amb 
tecnologia corporativa amb continguts funcionals específics del lloc de treball: 

2.2 Per serveis prestats en continguts funcionals específics del lloc de treball en 

2.3 Per serveis prestats en activitats relacionades amb tecnologia en altres àmbits 
no contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat 

La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del 



     

 

 

TÈCNIC ADMINISTRATIU SISTEMES D’INFORMACIÓ 
FORMACIÓ PROFESSIONAL INFORMÀTICA  / COU / BATXILLE RAT DE 
CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
 
MÈRITS 100 Punts  

1. CURRICULUM (màxim 30 punts)
 

• Formació realitzada dins els plans de 
assignada al lloc a proveir

 
• Formació acreditada per un Ministeri, o un departament d’una comunitat 

autònoma, Universitat o organismes autònoms docents, o sindicats, 
la feina assignada al lloc a proveir: 0,015 punts/hora, fins un màxim de 10 
punts. 
 
 

 
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM A TÈCNIC ADMINISTRATIU  

SISTEMES D’INFORMACIÓ 
 

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions relac
tecnologia corporativa amb continguts funcionals específics del lloc de treball: 
0.035 punts per dia treballat
 
2.2 Per serveis prestats en continguts funcionals específics del lloc de treball en 
altres àmbits sanitaris públics: 0.0
 
2.3 Per serveis prestats en activitats relacionades amb tecnologia en altres àmbits 
no contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat

 
La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del 
punt 2 (màxim 35 punts)
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TÈCNIC ADMINISTRATIU SISTEMES D’INFORMACIÓ - TIC 
FORMACIÓ PROFESSIONAL INFORMÀTICA  / COU / BATXILLE RAT DE 
CIÈNCIES I TECNOLOGIA  

  

CURRICULUM (màxim 30 punts)  

realitzada dins els plans de formació de SEM i vinculats a la feina 
assignada al lloc a proveir: 0,050 punts/hora, fins un màxim de 20 punts.

Formació acreditada per un Ministeri, o un departament d’una comunitat 
autònoma, Universitat o organismes autònoms docents, o sindicats, 
la feina assignada al lloc a proveir: 0,015 punts/hora, fins un màxim de 10 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM A TÈCNIC ADMINISTRATIU  
SISTEMES D’INFORMACIÓ - TIC (màxim 70 punts) 

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions relac
tecnologia corporativa amb continguts funcionals específics del lloc de treball: 
0.035 punts per dia treballat 

2.2 Per serveis prestats en continguts funcionals específics del lloc de treball en 
itaris públics: 0.015 punts per dia treballat 

2.3 Per serveis prestats en activitats relacionades amb tecnologia en altres àmbits 
no contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat

La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del 
punt 2 (màxim 35 punts) 
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FORMACIÓ PROFESSIONAL INFORMÀTICA  / COU / BATXILLE RAT DE 

vinculats a la feina 
: 0,050 punts/hora, fins un màxim de 20 punts. 

Formació acreditada per un Ministeri, o un departament d’una comunitat 
autònoma, Universitat o organismes autònoms docents, o sindicats, vinculats a 
la feina assignada al lloc a proveir: 0,015 punts/hora, fins un màxim de 10 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM A TÈCNIC ADMINISTRATIU  

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions relacionades amb 
tecnologia corporativa amb continguts funcionals específics del lloc de treball: 

2.2 Per serveis prestats en continguts funcionals específics del lloc de treball en 

2.3 Per serveis prestats en activitats relacionades amb tecnologia en altres àmbits 
no contemplats en els apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat 

La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del 



     

 

 

TITULAT SUPERIOR NO SANITARI  LLICENCIAT EN PEDAGOG IA
PER A LA UNITAT DE FORMACIÓ
 
MÈRITS 100 Punts  

1. CURRICULUM (màxim 30 punts)
 

• Mestratge Universitari relacionat amb Formació i/o Ensenyament /Aprenentatge 
(10 punts) 

• Formació en plataformes de formació online  Moodle o similar
màxim 2.5 punts)  

• Experiència en Direcció o Coordinació de Màster o Postgrau d’atenció 
prehospitalaria o d’Urgències ( 0.5 punts per curs acadèmic
màxim 5 punts).  

• Certificació i acreditació de la qualitat en l’àrea de la docència. Es valoraran els 
certificats i acreditacions oficials provinents d’organismes autònoms vinculats a 
l’administració pública, tant autonòmics, estatals o europeus (màxim 2.5 punts
per acreditació). 

• Titulació Universitària en l’àmbit de la salut 
punts).  

• Formació relacionada amb la temàtica de les urgències i/o l’assistència 
prehospitalària, organitzada per universitats o altres entitats amb Conveni amb 
la Universitat, IES, Societats Científiques o altres organismes docents, excepte 
els puntuats en el punt 1. (0.025

• Formació relacionada amb la formació de formadors i/o formació de tutors de 
pràctiques, organitzats per uni
Universitat, IES, Societats Científiques o altres organismes docents, excepte 
els puntuats en el punt 1. (0.025 punts per hora, màxim 2.5 punts).

 
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ  (màxim 70 punts)
 
2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions relacionades amb 
continguts funcionals específics del lloc de treball: 0.035 punts per dia treballat
 
2.2 Per serveis prestats en continguts funcionals específ
altres àmbits sanitaris públics: 0.015 punts per dia treballat
 
2.3 Per serveis prestats en activitats en altres àmbits no contemplats en els 
apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat
 
La puntuació dels apartats  2.2 i 
punt 2 (màxim 35 punts)
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TITULAT SUPERIOR NO SANITARI  LLICENCIAT EN PEDAGOG IA 
LA UNITAT DE FORMACIÓ  

    

CURRICULUM (màxim 30 punts)  

Mestratge Universitari relacionat amb Formació i/o Ensenyament /Aprenentatge 

Formació en plataformes de formació online  Moodle o similar 

Experiència en Direcció o Coordinació de Màster o Postgrau d’atenció 
prehospitalaria o d’Urgències ( 0.5 punts per curs acadèmic dirigit i/o coordinat

Certificació i acreditació de la qualitat en l’àrea de la docència. Es valoraran els 
certificats i acreditacions oficials provinents d’organismes autònoms vinculats a 
l’administració pública, tant autonòmics, estatals o europeus (màxim 2.5 punts

Titulació Universitària en l’àmbit de la salut (medicina o infermeria)

Formació relacionada amb la temàtica de les urgències i/o l’assistència 
prehospitalària, organitzada per universitats o altres entitats amb Conveni amb 
la Universitat, IES, Societats Científiques o altres organismes docents, excepte 
els puntuats en el punt 1. (0.025 punts per hora, màxim 2.5 punts).
Formació relacionada amb la formació de formadors i/o formació de tutors de 
pràctiques, organitzats per universitats o altres entitats amb Conveni amb la 
Universitat, IES, Societats Científiques o altres organismes docents, excepte 
els puntuats en el punt 1. (0.025 punts per hora, màxim 2.5 punts).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM A  LLICENCIAT EN PEDAGOGIA 
RMACIÓ  (màxim 70 punts)  

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions relacionades amb 
continguts funcionals específics del lloc de treball: 0.035 punts per dia treballat

2.2 Per serveis prestats en continguts funcionals específics del lloc de treball en 
altres àmbits sanitaris públics: 0.015 punts per dia treballat 

2.3 Per serveis prestats en activitats en altres àmbits no contemplats en els 
apartats 2.1 i 2.2: 0,008 punts per dia treballat 

La puntuació dels apartats  2.2 i 2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del 
punt 2 (màxim 35 punts). 
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Mestratge Universitari relacionat amb Formació i/o Ensenyament /Aprenentatge 

 (0.025 per hora 

Experiència en Direcció o Coordinació de Màster o Postgrau d’atenció 
dirigit i/o coordinat 

Certificació i acreditació de la qualitat en l’àrea de la docència. Es valoraran els 
certificats i acreditacions oficials provinents d’organismes autònoms vinculats a 
l’administració pública, tant autonòmics, estatals o europeus (màxim 2.5 punts 

o infermeria) (màxim 5 

Formació relacionada amb la temàtica de les urgències i/o l’assistència 
prehospitalària, organitzada per universitats o altres entitats amb Conveni amb 
la Universitat, IES, Societats Científiques o altres organismes docents, excepte 

màxim 2.5 punts). 
Formació relacionada amb la formació de formadors i/o formació de tutors de 

versitats o altres entitats amb Conveni amb la 
Universitat, IES, Societats Científiques o altres organismes docents, excepte 
els puntuats en el punt 1. (0.025 punts per hora, màxim 2.5 punts). 

LLICENCIAT EN PEDAGOGIA EN 

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A en funcions relacionades amb 
continguts funcionals específics del lloc de treball: 0.035 punts per dia treballat 

ics del lloc de treball en 

2.3 Per serveis prestats en activitats en altres àmbits no contemplats en els 

2.3 no podrà superar el 50 % de la puntuació del 



     

 

 

 

BAREM D’AUXILIAR DE COORDINACIÓ / COORDINADOR OPERA TIU
 
MÈRITS:  100 punts. 
 

1. CURRICULUM (màxim 30 punts)
 

• Màxim 15 punts: t
branca sanitària 
títol formatiu grau mitja branca no sanitària amb interès per al lloc de treball
2,5 punts 

• Cursos relacionats amb
punts per hora, màxim 20 punts).

• Cursos relacionats amb
universitats, altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell 
Català de Formació Mèdica Continuada, Societats 
organismes assistencials

• Permisos de conduir B
 

 
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

COORDINADOR OPERATIU
 

2.1 Al Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (activitat subrogada emergències i central de 
coordinació)  per dia treballat 0,035
 

2.2 Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Avançat
d’empreses contractades per SEM

 
2.3 Serveis a unitats

d’empreses contractades per SEM o a centrals de coordinació sanitària com 
a coordinador de les rutes i gestió de 

 
2.4 A altres serveis d’emergències 

Avançat per dia treballat 0,0
 
La puntuació dels apartats 2.2
del punt 2 (màxim 35 
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CURRICULUM (màxim 30 punts) . 

Màxim 15 punts: títol batxillerat/COU 10 punts, títol formatiu grau superior 
branca sanitària 10 punts, títol formatiu grau mitja branca sanitària 5 punts
ítol formatiu grau mitja branca no sanitària amb interès per al lloc de treball

Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats pel SEM
punts per hora, màxim 20 punts). 
Cursos relacionats amb la feina a desenvolupar acreditats o 

altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell 
Català de Formació Mèdica Continuada, Societats Científiques
organismes assistencials (0.020 punts per hora, màxim 10 punts).
Permisos de conduir B o superiors (un punt per carnet, màxim 2 punts).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL COM AUXILIAR COORDINACIÓ / 
COORDINADOR OPERATIU (màxim  70 punts). 

Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (activitat subrogada emergències i central de 
coordinació)  per dia treballat 0,035. 

Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Avançat
d’empreses contractades per SEM per dia treballat 0,015. 

a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Bàsic 
d’empreses contractades per SEM o a centrals de coordinació sanitària com 
a coordinador de les rutes i gestió de recursos per dia treballat 0,014

A altres serveis d’emergències mèdiques públics en unitats de Suport Vital 
Avançat per dia treballat 0,008. 

La puntuació dels apartats 2.2, 2.3  i 2.4 no podrà superar el 50%
 punts). 
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ítol formatiu grau superior 
ítol formatiu grau mitja branca sanitària 5 punts o 

ítol formatiu grau mitja branca no sanitària amb interès per al lloc de treball    

ats pel SEM  (0.050 

la feina a desenvolupar acreditats o organitzats per 
altres entitats amb Conveni amb la Universitat, IES, Consell 

Científiques o altres 
0 punts). 

màxim 2 punts). 

COORDINACIÓ / 

Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A., al Servei Coordinador d’Urgències 
de Barcelona, S.A. i a GPSS (activitat subrogada emergències i central de 

Serveis a unitats de transport sanitari urgent de Suport Vital Avançat 

urgent de Suport Vital Bàsic 
d’empreses contractades per SEM o a centrals de coordinació sanitària com 

a treballat 0,014. 

mèdiques públics en unitats de Suport Vital 

50% de la puntuació 


