
   
 

 

 

Propostes de millora a la documentació facilitada el 14 d’octubre de 2016 per la 

provisió externa de llocs de treball. 

 

BASES CONCURS DE MÈRITS: 

1. En el punt 2 Torns de la Convocatòria. Trobem correcte que es faci un 

contracte d’interinitat fins a l’acreditació dels requisits generals i/o 

específics. Però no trobem correcte que només puguin optar a les vacants 

no cobertes en el primer torn. Creiem que estem penalitzant a aquests 

treballadors que fins ara ens han servit per cobrir durant més de 10 anys 

diferents llocs de treball i es veuran relegats al final de la cua, podent inclús 

veure’s desplaçats per personal extern. 

2. En l’apartat 3.1.d. “ no mantenir en l’actualitat una relació laboral indefinida 

amb SEM”  creiem que si algun treballador fixa vol optar a alguna de les 

places que sortiran publicades en aquest concurs ha de poder optar-hi en 

les mateixes condicions que qualsevol altre candidat, sempre i quan rebi el 

mateix tracte, compleixi i acrediti els mateixos requisits que la resta 

d’aspirants. 

3. En l’apartat 3.2.2.b., 3.2.3.b, 3.2.4.b, 3.2.5.b i 3.2.6.b  sobre l’experiència 

professional creiem que hauria de demanar el mateix per totes les 

categories professionals: “experiència professional com a ........... 

d’emergències/urgències extrahospitalàries, i el mateix temps d’experiència 

professional. Cal treure experiència hospitalària. Els candidats han de tenir 

tots experiència extrahospilatàlaria. La hospitalària ja es valora en la 

puntuació de barems però no pot ésser que vingui a treballar ningú que no 

tingui experiència extrahospitalària prèvia. 

4. En l’apartat 3.2.3.d. Estar en possessió del permís de conduir C. Caldria 

posar com en el personal de logística “Les persones que acreditin haver 

treballat, en l’any immediatament anterior a aquesta convocatòria 120 dies, 

podran presentar-se amb el permís de conduir B2 o BTP, amb el compromís 

de ... 

5. El apartat 3.2.5.f contempla la superació de proves teòrico-pràctiques per tal 

d’acreditar idoneïtat però al calendari no hem sabut veure quan es 

realitzaran les esmentades proves. Caldria especificar-ho. 

6. En l’apartat 3.2.7.b.,3.2.8.b, 3.2.9.b, 3.2.10.b, 3.2.11.b, 3.2.12.b, 2 anys 

d’experiència. 

7. En el punt 3.4 Trobem correcte que es faci un contracte d’interinitat fins a 

l’acreditació dels requisits generals i/o específics. Però no trobem correcte 

que només puguin optar a les vacants no cobertes en el primer torn. Creiem 



   
 

 

que estem penalitzant a aquests treballadors que fins ara ens han servit per 

cobrir durant mes de 10 anys diferents llocs de treball i es veuran relegats al 

final de la cua, podent inclús veure’s desplaçats per personal extern. 

8. En els requisits específics us heu oblidat al personal d’infermeria. 

9. Tornem a insistir en que el temps d’experiència mínim ha d’ésser el mateix 

per a totes les categories professionals, o 2 anys o 5 anys però el mateix per 

a tots. 

10. En l’apartat 3.4.5.d. treure’l integrament. ( Les auxiliars de coordinació han 

d’estar en possessió del permís de conduir B?) No hi estem d’acord. No 

sabem perquè el necessiten. 

11.  A l’apartat 4 Sol·licituds no es preveu què passa si un aspirant envia més 

d’una sol·licitud, perquè hagi pogut reunir més informació. Es tindrà en 

compte l’última, només s’admetrà una per persona i serà la primera 

sol·licitud la vàlida, o bé  l’última?  

12. En l’apartat 4.6. no s’estableix on es formularan les reclamacions oportunes. 

I on diu 2 dies hauria de posar 48 hores. 

 

BAREMS: 

PUNTS GENERALS: 

1. En l’experiència professional el candidat no podrà puntuar en dos ítems en 

el mateix període de temps en contractes complerts, només si està 

contractat a dies solts . Puntuarà en aquell que li sigui més beneficiós. 

2. Cal valorar les jornades de 12 o 24 hores en el personal contractat per 

jornades soltes donat que si ha treballat en una base de 24 hores hauria de 

meritar dues jornades de 12h. Multipliqueu per dia treballat i no per hora. 

3. Els TTS propis que tinguin l’acredita’l, se’ls considerarà com a TES. Tot i això 

des de CCOO considerem que cal valorar positivament aquells Tècnics que 

ha fet l’esforç de treure el TES i creiem que aquest és el moment de valorar 

aquest esforç. 

4. Cal establir un barem per els cursos on-line. 

BAREM METGE/SSA ASSISTENCIAL-1 

1. CURRICULUM: (màxim 30 punts) 

• Màster (5 punts) 

• Doctorat (2 punts) 

• Especialitat clínica (5 punts) 

• Especialitat no clínica (1 punt) 

• Cursos SEM (0,060 punts per hora, màxim 20 punts) 

• Cursos no SEM (0,01 punts per hora, màxim 5 punts) 

• Títols vigents d'instructor SVA/PHTLS ... (0,5 punt) i SVB/DEA... (0,25 punts)  
Fundamental critical care support (0,15 punt) màxim 2 punts 



   
 

 

• Publicacions revistes 1r i 2n quartil autor principal article relacionat amb 
emergències extrahospitalàries (0,01 punt per article, màxim 1 punt) Relacionats 
amb urgències, emergències i/o malalt crític (0,005 punt per article, màxim 1 punt) 

• Publicacions llibres autor principal (0,01 punts per capítol, màxim 1 punt) 
 

2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 70 punts) 
Es baremarà només un ítem en el temps, el més avantatjós per el/la aspirant, per cada 
dia natural. 
• Experiència al SEM (0,05 punts per dia treballat) 
• Experiència en bases col·laboradores (0,025 punt per dia treballat) 
• Altres sistemes d'emergència (0,01 punts per dia treballat) 
• Urgències hospitalàries / UCI (0,0075 punts per dia treballat) 
• CUAP (0,002 punts per dia treballat) 
La puntuació sumada dels 4 últims apartats no podrà superar el 50% de la puntuació 
del punt 2 (màxim 35 punts). 
 

 

 

BAREM INFERMER/A ASSISTENCIAL-1 

1. CURRICULUM: (màxim 30 punts) 

• Màster (5 punts) 

• Doctorat (2 punts) 

• Postgrau relacionats amb l’activitat superiors a 300 hores (1 punt , màxim 5 punts)  

• Cursos SEM (0,06 punts per hora, màxim 20 punts) 

• Cursos no SEM (0,01 punts per hora, màxim 5 punts) cursos on line només 
puntuen 50% 

• Títols vigents d'instructor SVA/PHTLS ... (0,5 punt) i SVB/DEA... (0,25 punts)   
màxim 2 punts 

• Publicacions revistes 1r i 2n quartil autor principal article relacionat amb 
emergències extrahospitalàries (0,01 punt per article, màxim 1 punt) Relacionats 
amb urgències, emergències i/o malalt crític ( 0,005 punt per article, màxim 1 punt) 

• Publicacions llibres autor principal (0,01 punts per capítol, màxim 1 punt) 
 

2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 70 punts) 
Es baremarà només un ítem en el temps, el més avantatjós per el/la aspirant, per cada 
dia natural. 

• Experiència al SEM (0,05 punts per dia treballat) 

• Experiència en bases col·laboradores (0,025 punt per dia treballat) 

• Altres sistemes d'emergència (0,01 punts per dia treballat) 

• Urgències hospitalàries / UCI (0,0075 punts per dia treballat) 

• CUAP (0,002 punts per dia treballat) 
La puntuació sumada dels 4 últims apartats no podrà superar el 50% de la puntuació 
del punt 2 (màxim 35 punts). 
 
BAREM INFERMER/A ASSISTENCIAL-serveis especials 

1. CURRICULUM: (màxim 30 punts) 

• Màster (5 punts) 

• Doctorat (2 punts) 



   
 

 

• Postgrau relacionats amb l’activitat superiors a 300 hores ( 1 punt , màxim 5 punts)  

• Cursos SEM (0,06 punts per hora, màxim 20 punts) 

• Cursos no SEM (0,01 punts per hora, màxim 5 punts) cursos on line només 
puntuen 50% 

• Títols vigents d'instructor SVA/PHTLS ... (0,50 punt) i SVB/DEA... (0,25 punts) 
màxim 2 punts 

• Publicacions revistes 1r i 2n quartil autor principal article relacionat amb 
emergències extrahospitalàries (0,01 punt per article, màxim 1 punt) Relacionats 
amb urgències, emergències i/o malalt crític ( 0,005 punt per article, màxim 1 punt) 

• Publicacions llibres autor principal (0,01 punts per capítol, màxim 1 punt) 
 

2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 70 punts) 
Es baremarà només un ítem en el temps, el més avantatjós per el/la aspirant, per cada 
dia natural. 

• Experiència al SEM (0,05 punts per dia treballat) en cas que aquesta experiència 
hagi estat realitzada a serveis especials es puntuarà 0,060) 

• Experiència en bases col·laboradores (0,02 punt per dia treballat) 

• Altres sistemes d'emergència (0,01 punts per dia treballat) 

• Urgències hospitalàries / UCI (0,0075 punts per dia treballat) 

• CUAP (0,002 punts per dia treballat) 
La puntuació sumada dels 4 últims apartats no podrà superar el 50% de la puntuació 
del punt 2 (màxim 35 punts). 
 
A les proves d’adaptació al medi cal adaptar les que pertanyen a la categoria 
infermer/a a les de Tècnic. Surten barrejades. 
 

BAREM TÈCNIC EN TRANSPORT SANITARI-1 TES 

1. CURRICULUM: (màxim 30 punts) 

• Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca sanitària o BUP o COU: 10 punts 

• Altres títols formatius cicles grau mitjà branca Sanitaria: ( 1 punt , màxim 5 punts) 

• Titol formatiu cicle mitjà branca no sanitària relacionats amb la feina a 
desenvolupar. (màxim 2 punts) quan poseu màxim, quan per cada ?) 

• Cursos SEM (0,06 punts per hora, màxim 20 punts) 

• Cursos no SEM (0,01 punts per hora, màxim 5 punts) cursos on line només 
puntuen 50% 

• Títols vigents d'instructor SVB/DEA... (0,25 punts) 

• Publicacions revistes 1r i 2n quartil autor principal article relacionat amb 
emergències extrahospitalàries (0,01 punt per article, màxim 1 punt) Relacionats 
amb urgències, emergències i/o malalt crític (0,005 punt per article, màxim 1 punt) 

• Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts) quan poseu màxim. quan per 
cada?) 

 
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 70 punts) 
Es baremarà només un ítem en el temps, el més avantatjós per el/la aspirant, per cada 
dia natural. 

• Experiència al SEM (0,05 punts per dia treballat) 

• Experiència en bases col·laboradores unitats SVA (0,02 punt per dia treballat) 

• Experiència en bases col·laboradores unitats SVB (0,015 punt per dia treballat) 

• Altres sistemes d'emergència (0,010 punts per dia treballat) 
 



   
 

 

La puntuació sumada dels 5 últims apartats no podrà superar el 50% de la puntuació 
del punt 2 (màxim 35 punts). 
 

BAREM TÈCNIC EN TRANSPORT SANITARI-1 TES. SERVEIS ESPECIALS 

1. CURRICULUM: (màxim 30 punts) 

• Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca sanitària o BUP o COU: 10 punts 

• Altres títols formatius cicles grau mitjà branca Sanitaria: ( 1 punt , màxim 5 punts) 

• Titol formatiu cicle mitjà branca no sanitària relacionats amb la feina a 
desenvolupar. (màxim 2 punts) quan poseu màxim, quan per cada ?) 

• Cursos SEM (0,06 punts per hora, màxim 20 punts) 

• Cursos no SEM (0,01 punts per hora, màxim 5 punts) cursos on line només 
puntuen 50% 

• Títols vigents d'instructor  SVB/DEA... (0,25 punts) 

• Publicacions revistes 1r i 2n quartil autor principal article relacionat amb 
emergències extrahospitalàries (0,01 punt per article, màxim 1 punt) Relacionats 
amb urgències, emergències i/o malalt crític ( 0,005 punt per article, màxim 1 punt) 

• Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts) quan poseu màxim, quan per 
cada?) 

 
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 70 punts) 
Es baremarà només un ítem en el temps, el més avantatjós per el/la aspirant, per cada 
dia natural. 

 Experiència al SEM (0,05 punts per dia treballat) en cas que aquesta experiència 
hagi estat realitzada a serveis especials es puntuarà 0,060) 

 Experiència en bases col·laboradores unitats SVA (0,02 punt per dia treballat) 

 Experiència en bases col·laboradores unitats SVB (0,015 punt per dia treballat) 

 Altres sistemes d'emergència (0,010 punts per dia treballat) 
 
La puntuació sumada dels 5 últims apartats no podrà superar el 50% de la puntuació 
del punt 2 (màxim 35 punts). 
 
A les proves d’adaptació al medi cal adaptar les que pertanyen a la categoria 
infermer/a a les de Tècnic. Surten barrejades. 
 

BAREM TÈCNIC EN TRANSPORT SANITARI-1 TES. LOGISTICA 

1. CURRICULUM: (màxim 30 punts) 

 Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca sanitària o BUP o COU: 10 
punts 

 Altres títols formatius cicles grau mitjà branca Sanitaria: ( 1 punt , màxim 5 
punts) 

 Titol formatiu cicle mitjà branca no sanitària relacionats amb la feina a 
desenvolupar. (màxim 2 punts) quan poseu màxim, quan per cada ?) 

 Cursos SEM (0,06 punts per hora, màxim 20 punts) 

 Cursos no SEM (0,01 punts per hora, màxim 5 punts) cursos on line només 
puntuen 50% 

 Títols vigents d'instructor  SVB/DEA... (0,25 punts) 

 Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts) quan poseu màxim 2 punts 
quan per cada ?) 

 
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 70 punts) 



   
 

 

Es baremarà només un ítem en el temps, el més avantatjós per el/la aspirant, per cada 
dia natural. 

• Experiència al SEM (0,05 punts per dia treballat) 

• Experiència en altres serveis logística en emergències mediques com TTS bases 
col·laboradores (0,015 punt per dia treballat) 

• Altres sistemes d'emergència (0,010 punts per dia treballat) 

• Urgències hospitalàries / UCI (0,0075 punts per dia treballat) 

• CUAP (0,002 punts per dia treballat) 
La puntuació sumada dels 4 últims apartats no podrà superar el 50% de la puntuació 
del punt 2 (màxim 35 punts). 
 
 

BAREM TÈCNIC d’oficis ( Magatzem) 

1. CURRICULUM: (màxim 30 punts) 

• Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca sanitària o BUP o COU: 10 punts 

• Altres títols formatius cicles grau mitjà branca Sanitaria: (1 punt , màxim 5 punts) 

• Títol formatiu cicle mitjà branca no sanitària relacionats amb la feina a 
desenvolupar. (màxim 2 punts) quan poseu màxim, quan per cada ?) 

• Cursos SEM (0,06 punts per hora, màxim 20 punts) 

• Cursos no SEM (0,01 punts per hora, màxim 5 punts) cursos on line només 
puntuen 50% 

• Permisos de conduir superiors al C (màxim 2 punts) quan poseu màxim, quan per 
cada?) 

 
2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 70 punts) 
Es baremarà només un ítem en el temps, el més avantatjós per el/la aspirant, per cada 
dia natural. 
• Experiència al SEM (0,05 punts per dia treballat) 
• Experiència en bases col·laboradores (0,02 punt per dia treballat) 
• Altres sistemes d'emergència (0,01 punts per dia treballat) 
La puntuació sumada dels 4 últims apartats no podrà superar el 50% de la puntuació 
del punt 2 (màxim 35 punts). 
 

BAREM D’AUXILIAR DE COORDINACIÓ/ COORDINADOR OPERATIU 
 

1. CURRICULUM: (màxim 30 punts) 

• Títol Batxillerat / COU 

• Títol formatiu cicle grau superior o FP II branca sanitària :10 punts 

• Altres títols formatius cicles grau mitjà branca Sanitaria: (1 punt , màxim 5 punts) 

• Títol formatiu cicle mitjà branca no sanitària relacionats amb la feina a 
desenvolupar. (màxim 2 punts) quan poseu màxim, quan per cada?) 

• Cursos SEM (0,06 punts per hora, màxim 20 punts) 

• Cursos no SEM (0,01 punts per hora, màxim 5 punts) cursos on line només 
puntuen 50% 

• Permís de conduir superiors al B (màxim 2 punts) quan poseu màxim, quan per 
cada?) Per que el necessiten? 

 
 

BAREM AUXILIAR ADMINISTRATIU, I TÈCNIC ADMMINISTRATIU 
 



   
 

 

Especificar que els cursos i formacions on line puntuen 50 %. 
 

BAREM TITULAT SUPERIOR NO SANITARI  MIG NO SANITARI, TÈCNIC 
ADMINISTRATIU SISTEMA D’INFORMACIÓ 

  
 Especificar quan poseu màxim quina és la valoració unitària. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


