PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI:
ACTUALITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA
VIRTUAL FORM@SEM A L’EMPRESA PÚBLICA SISTEMA D’EMERGÈNCIES
MÈDIQUES
Exp.: 2018-00548
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1. Objecte
És objecte d’aquest document, la regulació de les condicions tècniques per a la
contractació d’un servei per l’actualització, desenvolupament i manteniment de la
plataforma virtual Form@sem per a la formació a distància del SEM.

2. Presentació
L’organització interessada és el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya, en
endavant SEM, organització que pertany al sector públic català, adscrit al Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya i propietat de la qual és íntegrament del Servei
Català de la Salut (CatSalut).
2.1. Missió:
La nostra raó d’esser, és que som una organització prestadora de serveis sanitaris
encarregada de donar resposta a les situacions d’urgència i emergència
prehospitalària, així com de donar informació i consell sanitari, tant en situacions
ordinàries com extraordinàries.
Els nostres valors son l’honestedat, el respecte, la professionalitat, l’accessibilitat,
transparència, eficàcia, qualitat i compromís, garantint un nivell d’accés públic
universal i eficient, als serveis qualificats de salut.
La nostra aspiració és, en el marc del Departament de Salut, prestar un servei
d’informació, orientació i atenció sanitària, pròxim, proactiu, excel·lent i eficient,
que obtingui la satisfacció de les persones que viuen i visiten Catalunya.
2.2. Contacte:
Les seves oficines corporatives estan ubicades al carrer Pablo Iglesias
(denominada antigament carrer Industria), numero 101. Codi postal 08908
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Tel. + 34 932 644 400. Fax+ 932 644 406.
Correu electrònic: sem@gencat.cat . Web: www.sem.gencat.cat Geoposició
(GPS): 41o 20´ 45,5” N - 2o 7´ 29,8” E
2.3. Personalitat jurídica i registre:
SEM té forma jurídica de societat anònima unipersonal i el seu número
d’identificació fiscal és A-60252137, estant registrada en el Registre Mercantil
Central de Barcelona, volum 25.346, foli 102, secció general. Full B-87.421,
inscripció 1ª.
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2.4. Descripció de l’activitat
El Sistema d’Emergències Mèdiques té encarregades, entre d’altres funcions, la
prestació i coordinació de l’assistència sanitària d’urgència i emergència
extrahospitalària, gestionant les trucades que arriben al Centre Coordinador i
activant els recursos assistencials més adients; i la prestació dels serveis
assistencials així com del transport sanitari urgent quan és necessari.
Igualment presta serveis d’informació i consell sanitari a traves del 061Catsalut
respon.
Per a poder dur a terme aquesta tasca, el SEM disposa d’un centre coordinador,
419 recursos mòbils, tant d’Unitats de Suport Vital Avançat aeri, com d’Unitats de
Suport Vital Avançat terrestre. Unitats de Suport Vital Bàsic distribuïts en 260
bases repartides per la geografia catalana.
Anualment s’atenen més de 2.000.000 trucades, més de 850.000 intervencions, i
més de 1.600.000 incidents.
3. Contingut mínim
El contingut del present plec es considera de caràcter mínim, de manera que el
licitador podrà millorar-lo i/o adequar-lo als objectius i continguts plantejats a millors o
majors expectatives, sempre que a judici de l’òrgan de contractació, aquests millorin
de manera substancial els objectes inicialment plantejats.

4. Descripció general del servei a contractar
L’objectiu de la plataforma és donar suport a la realització de la formació a distància
dins el Pla de Formació Intern del SEM. La utilitat d’aquest servei és l’apropament les
accions formatives als professionals dels diferents territoris i promoure la participació
d’aquests com docents.
El servei a contractar ha d’incloure:
a) Provisió d’una plataforma en format “programari com a servei” (SaaS),
permetent als usuaris del SEM connectar-se a la plataforma de formació a
distància en el núvol a través d'Internet basada en la darrera versió estable del
programari Moodle, incloent:




Una solució de programari integral, de la que el SEM en llogarà l'ús per
a la seva organització i els seus usuaris, que es connectaran a la
plataforma a través d'Internet amb un navegador web.
Tota la infraestructura subjacent, el middleware, el programari i les
dades de les aplicacions es troben al centre de dades del licitador
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El licitador realitzarà l’administració del maquinari i el programari per
garantir també la disponibilitat i la seguretat de l'aplicació i de les seves
dades.
El licitador realitzarà el procés de configuració inicial i posada a punt per
a oferir en la seva plataforma tots els continguts actualment residents a
la plataforma Form@SEM amb el look&feel indicat pel SEM

b) Formació als diferents perfils d’usuaris en la implementació del model on-line
c) Suport tècnic durant tot el període del contracte

5. Característiques Tècniques
Les tasques objecte de contractació consisteixen en:
I. PLANTEJAMENT TÈCNIC DEL PROJECTE, INCLOENT:
I.1. Pla d’engegada del servei. El licitador realitzarà el procés de configuració
inicial i posada a punt per a oferir en la seva plataforma tots els continguts
actualment residents a la plataforma Form@SEM amb el look&feel indicat pel
SEM. Per a garantir la disponibilitat de la nova plataforma en el menor temps
possible i amb característiques funcionals similars a la plataforma actual
elaborarà el Pla d’Engegada del servei, fent especial esment a:





Pla de projecte, especificant el termini de posada en funcionament
Incorporació de l’App Moodle Mobile
Incorporació del sistema de conferencia web BigBlueBottom
Incorporació de noves funcionalitats relacionades amb la millora de la
distribució dels espais d’accés públic. Es valorarà la qualitat de la
solució tècnica proposada i la seva integració a la plataforma.
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I.2. Hosting. El licitador provisionarà una plataforma al núvol basada en la darrera
versió estable del programari Moodle en modalitat “programari com a servei”
(SaaS), permetent als usuaris del SEM connectar-se per la formació a
distància a través d'Internet, incloent:





Una solució de programari integral, de la que el SEM en llogarà l'ús
per a la seva organització i els seus usuaris, que es connectaran a la
plataforma a través d'Internet amb un navegador web.
Tota la infraestructura subjacent, el middleware, el programari i les
dades de les aplicacions es troben al centre de dades del licitador
El licitador realitzarà l’administració del maquinari i el programari per
garantir també la disponibilitat i la seguretat de l'aplicació i de les seves
dades.

El licitador ha de garantir la màxima disponibilitat de la plataforma durant tota
la vigència del contracte (mín. 99,6%), L’adjudicatari oferirà el suport
tecnològic necessari de caràcter correctiu per resoldre les incidències en l’ús
de la plataforma, ja siguin individuals o col·lectives.
I.3. Pla de devolució, per a garantir que el procés de traspàs del servei a un nou
proveïdor un cop finalitzi aquest contracte sigui transparent pels usuaris del
SEM, incloent continguts, parametritzacions, seguretat, etc. En tot cas,
l’adjudicatari garantirà la confidencialitat de les dades considerant com a únic
propietari dels continguts al SEM.

II. PLA DE FORMACIÓ:
L’adjudicatari haurà d’impartir la formació necessària per tal de que el SEM pugui
assolir de forma autònoma les accions tant administratives com docents, d’acord
amb el Pla de Formació del SEM, concretant i diferenciant els continguts en funció
dels diferents perfils (gestor, elaborador de continguts docents i tutor) i lliurant un
tutorial de la formació impartida que faciliti la posterior autonomia dels usuaris.
El Pla de Formació ha d’incloure:





Contingut i hores de formació segons perfils descrits (es valorarà
positivament que la formació sigui on line)
Material de suport post formació en format digital (pdf, enllaços o
tutorials)
Acreditació universitària i/o com a Moodle Partner de la formació
Garantir l’actualització del personal de la Unitat de Formació en quan a
les novetats que vagi presentant Moodle.
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La formació haurà d’estar dirigida de manera específica als següents perfils:
A. Personal Administratiu de la Unitat de Formació
L’objectiu és adquirir el coneixement de les eines necessàries per dur a
terme les tasques d’administració dels cursos que s’imparteixin en
modalitat online a la plataforma Moodle.
Contingut mínim del curs:
 Gestió usuaris I rols
 Accions massives amb usuaris: inscripcions, grups, períodes,
anul·lació inscripcions.
 Alta i configuració de cursos.
 Importació i restauració de cursos.
 Realització de Còpies de Seguretat.
 Gestió de l’aparença de la plataforma, blocs, filtres..
 Matriculacions
 Realització d’informes: personals, de grup, de curs, qualificacions.
B. Personal Docent del SEM
L’objectiu és conèixer les diferents eines que facilita Moodle al docent per
valorar la seva introducció a les diferents accions formatives existents.
També conèixer les eines de tutorització, supervisió, anàlisi i avaluació que
aporta la plataforma. Contingut mínim del curs:








Generalitats Moodle pel docent.
Novetats 3.0
Recursos de Moodle
Activitats de Moodle
Mètodes i gestió de l’avaluació
Elaboració d’informes específics
Funció tutorial online: comunicació, dinamització, i eines.

L’adjudicatari haurà de facilitar material de suport un cop finalitzada la formació en
format digital (arxius en pdf, enllaços i/o tutorials)

Pàgina 6 de 10

III. PLA DE SUPORT:
Es precisa d’un Pla de suport per l’acompanyament tècnic dels usuaris en l’ús de
la plataforma i les seves possibilitats que inclogui tots els aspectes tècnics, tant
tecnològics com funcionals, així com la descripció de la disposició de la capacitat
de resposta, equips disponibles i horaris. Es desenvoluparà en base als
requeriments que la Unitat de Formació del SEM transmeti a l’adjudicatari.
El Pla de Suport ha d’especificar el temps màxim de resposta i les hores anuals
incloses.

IV. MILLORES:
L’adjudicatari pot incloure a la seva proposta elements de valor afegit als què es
podrà atorgar una puntiació específica, en concret:
 L’elaboració per part de la empresa adjudicatària de continguts
SCORMS que permetin la creació d’objectes pedagògics estructurats.
Es valoraran segons criteris d’accessibilitat, adaptabilitat, durabilitat
interoperativitat i reusabilitat.
 La incorporació de Pluggins de Gamificació a la Plataforma que
permetin generar continguts docents en un entorn de joc amb finalitats
de consolidar l’aprenentatge.

La no inclusió dels apartats anteriors podrà suposar, a criteri del SEM, la no avaluació
de l’oferta. Caldrà entregar, obligatòriament, la documentació de la proposta tècnica en
format electrònic (preferiblement en format Microsoft Word).
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6. Condicions d’execució
6.1. Aportació de mitjans
L’empresa adjudicatària aportarà pel seu compte l’equip humà i recursos materials
necessaris per efectuar les funcions objecte del contracte.
6.2. Relació laboral
En cap cas existirà relació laboral entre els empleats de l’empresa adjudicatària i
SEM
6.3. Clàusules de garantia
L’adjudicatari es compromet a formular amb les empleats que prestin servei per
aquest contracte, clàusules alienes al contracte de treball o a la prestació de
serveis, que faci saber a l’empleat al menys els següents termes:
a) Que al tractar informació i/o documentació crítica, guardarà confidencialitat
sobre el contingut de la seva feina, informes o documentació de la que
tingués coneixement.
b) Que el treballador és coneixedor que en cap cas manté relació laboral amb
el SEM
6.4. Confidencialitat
Tenint en compte que per la prestació dels corresponents serveis, es podria tenir
accés a dades personals per compte de tercers i de conformitat amb el previst en
l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades
de caràcter personal que fa referència a l’accés de dades de caràcter personal
vinculat a la prestació de serveis a compte de tercers, l’adjudicatari queda obligat a
que:
a) La documentació i la informació donada pel contractista o aquella a la que
s’hi pugui accedir, tindrà caràcter de confidencial i no serà utilitzada per
altres finalitats diferents a l’estricta execució del contracte. Aquesta condició
és extensible al personal d’assistència que l’adjudicatari contracti per a la
prestació del servei objecte d’aquest plec.
b) L’adjudicatari i el personal que intervingui en l’objecte d’aquest plec es
comprometi al compliment de la legalitat vigent en relació amb la llei de
protecció de dades.
c) No es podrà transferir informació alguna sobre els treballs, els seu resultat,
ni la informació de base facilitada, a persones o entitats no explícitament
anomenades en aquest sentit sense consentiment previ, per escrit del SEM.
La vulneració d’aquesta clàusula suposarà la immediata rescissió del
contracte, sense perjudici de les accions que l’òrgan de contractació estimi
convenients realitzar.
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6.5. Requisits específics
No es contemplen.

7. Control i seguiment del contracte
En qualsevol moment i sense previ avís, l’ interlocutor del SEM podrà obtenir del
responsable nomenat per l’empresa adjudicatària tota la informació que consideri
necessària per al seguiment de la feina.

8. Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals
L’adjudicatari haurà de respondre a la normativa vigent en matèria mediambiental, de
seguretat i de prevenció de riscos laborals.
Actuant sota la seva responsabilitat en el compliment de les mateixes, haurà de
disposar almenys de les següents mesures:
a) Utilitzar paper 100% reciclat en els documents que entregui a l’òrgan de
contractació.
b) Disposar en les seves instal·lacions del pla de seguretat i/o emergència.
c) Disposar d’un pla de prevenció de riscos laborals o tenir-lo contractat.
d) Amb independència de la resta, els treballadors que intervinguin en la tasca
objecte d’aquesta licitació hauran de conèixer les mesures de prevenció de
riscos laborals de la seva empresa.
e) Quant el personal de l’adjudicatari estigui ubicat en instal·lacions del SEM
hauran de respectar la normativa de seguretat i control d’accessos, la
mediambiental, la resta de normativa interna del SEM així com la normativa
aplicable en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
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9. Imatge corporativa
Les tasques realitzades hauran de comptar, a indicació de SEM, amb el logotip del
SEM i del Departament de salut de la Generalitat de Catalunya

DIRECTORA DESENVOLUPAMENT
CORPORATIU

CPISR-1 C Ana
María Puig Marí

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Ana María Puig Marí
Fecha: 2018.07.20 12:34:27 +02'00'

DIRECTOR DE SISTEMES D’INFORMACIÓ
I TIC
Firmado digitalmente por
CPISR-1 C
CPISR-1 C Raimon Dalmau
Raimon Dalmau Parés
Fecha: 2018.07.20 12:43:41
Parés
+02'00'
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