
 

Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears 

 
 
 

A continuació procedim a descriure els requisits de constitució de la llista de reserva. 

Requisit: 

- Títol d´FPGM de Tècnic en Emergències Sanitàries. 

- Certificat A2 de Català 

  
Mèrits per a la selecció 

Les puntuacions per experiència professional podran ser acumulatives en els diferents 
apartats fins un màxim de 50 punts. 

Es considerarà un mes d´ experiència laboral per cada 30 dies demostrats o la part 
proporcional que correspongui. 

Per aquelles persones que hagin desenvolupat contractes a temps parcials és realitzarà 
la corresponent puntuació proporcional a un contracte a temps complet.  

1º  Experiència professional demostrable en categoria professional o en funcions de 
Tècnic en emergències Sanitàries en empreses publiques de Transport Sanitari 
Urgent a les Illes Baleares per al Servei de Salut de les Illes Balears (GSAIB / 
SAMU061); acreditable mitjançant certificat per part de la empresa o vida laboral 
acompanyada del contracte laboral per verificar la categoria professional. 0.25 
punt per cada mes de feina. O la part proporcional corresponent. 

 Màxim 21,25 punts 

2º  Experiència professional demostrable en categoria professional o en funcions de 
Tècnic en emergències Sanitàries en empreses d´ambulàncies prestatàries del 
Transport Sanitari Urgent en Baleares per al Servei de Salut de les Illes Balears 
(SAMU061); acreditable mitjançant certificat per part de la empresa o vida laboral 
acompanyada del contracte laboral per verificar la categoria professional. 0.25 
punt por cada mes de feina. O la part proporcional corresponent. 

 Màxim 10,00 punts 

2º  Experiència professional demostrable en categoria professional o en funcions de 
Tècnic en emergències Sanitàries a empreses d´ambulàncies u organismes 
prestataris del servei de Transport Sanitari Urgent per a  servis públics de salut 
d´altres Comunitat Autònomes diferents a les Illes Balears; acreditable mitjançant 
certificat per part de la empresa o vida laboral acompanyada del contracte laboral 
per verificar la categoria professional. 0.25 punt por cada mes de feina. O la part 
proporcional corresponent. 

 Màxim 6,25 punts 
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3º  Experiència professional demostrable en categoria professional o en funcions de 
Tècnic en emergències Sanitàries a empreses d´ambulàncies privades de Transport 
Sanitari Urgent; acreditable mitjançant certificat per part de la empresa o vida 
laboral acompanyada del contracte laboral per verificar la categoria professional. 
0.25 punt per cada mes de feina. O la part proporcional corresponent. 

 Màxim 6,25 punts 

4º  Experiència professional demostrable en categoria professional o en funcions de 
Tècnic en emergències Sanitàries a empreses d´ambulàncies de Servici de Transport 
Sanitari Programat (No urgent) en Balears per al Servei de Salut; acreditable 
mitjançant certificat per part de la empresa o vida laboral acompanyada del 
contracte laboral per verificar la categoria professional. 0.25 punt por cada mes de 
feina. O la part proporcional corresponent. 

 Màxim 6,25 punts 

- Formació continuada 

Es valoraran els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les 
reunions científiques y altres activitats formatives que estiguin relacionades 
directament amb les urgències i emergències sanitàries, d´acord amb els criteris 
següents:  

 

- Organitzades o impartides per qualcuna administració pública, per un 
col·legi professional o per alguna entitat del sector públic institucional 
(d´acord amb la definició donada per l’article 2 de la llei 40/2015, de 1 de 
octubre); s´han d´acreditar en el corresponent certificat.  

- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitat sense ànim de 
lucre i que s´hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les 
administracions públiques o amb universitats, o be que hagin estat 
acreditades i/o subvencionades per aquelles, aqueta situació haurà de 
constar en el corresponent certificat. 

- Activitats realitzades en virtut dels acords de formació continuada a les 
administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels 
promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords. 

- Activitats organitzades per la Gerència 061 Balears (demostrable mediant 
certificació): formació, sessions, jornades, dispositius de risc, simulacres, 
etc. 

 
Els diplomes o els certificats a que facin referència aquestes activitats formatives es 
valoraran: 

-  0,025 punts per crèdit CFC o LRU  

-  0,065 punts  per cada crèdit ECTS.  
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- Si al diploma o certificat figura el número d´hores en lloc dels crèdits, es 
donarà un valor de 0,001 punts per cada hora de formació; si figuren 
simultàniament crèdits i hores, la valoració es farà sempre per els crèdits 
certificats; si no s´especifiquen hores ni crèdits, no es valorarà aquesta 
activitat. Aquestes valoracions estan referides a certificats d´aprofitament, 
si son certificats d´assistència es reduiran en un 50%. 

Es valoraran amb  0,001 punts per cada hora les activitats formatives relacionades 
amb les àrees temàtiques següents: Jurídic – administratiu; igualtat de genero; 
qualitat;  prevenció de riscos laborals (amb un límit de 30 hores); sistemes 
d´informació; informàtica referida a aplicacions d´ofimàtica de nivell d´usuari y 
programes informàtics aplicats a la investigació en matèria de ciències de la salut; 
aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès y 
autocontrol, u orientació psicològica, i qualsevol altre que estigui relacionada amb 
les funcions de la categoria. Es valoraran sempre que hagin estat organitzades o 
impartides per alguna administració pública o per alguna entitat del sector públic 
institucional (d´acord amb la definició donada per l´article 2 de la Llei 40/2015, 
d´1 d´octubre), s´haurà d´acreditar amb el corresponent certificat. Màxim 45 
punts 

 

6º Coneixements orals i escrits de català 

S’haurà d´aportar certificat emès per l´organisme competent en la matèria del 
Govern de les Illes Baleares y els reconeguts en l´Orde del conseller d´Educació, 
Cultura i Universitat de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els 
diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de la llengua 
catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB n.º 34/2013) tindran 
una valoració màxima de 5 punts: 

Certificat de coneixements de català B1: 1 punt 

Certificat de coneixements de català B2: 2 punts. 

Certificat de coneixements de català C1: 3 punts. 

Certificat de coneixements de català C2: 4 punts. 

Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 1 punt. 

 Màxim 5 punts 

Es valorarà únicament un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements 
de llenguatge administratiu (LA), en que la puntuació s´acumularà a la del altre 
certificat que s´aporti. Si es presenta únicament el certificat de coneixements de 
llenguatge administratiu (LA), es valorarà amb 1 punt.  

 

 

 


