1.-INFORME DE NECESSITAT DE LA TRAMITACIÓ D’UNA CONSULTA
PRELIMINAR DE MERCAT D’UNA EINA INFORMÀTICA PER LA GESTIÓ DE LA
SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL SEM .

1.- NECESSITAT DE LA UNITAT PROMOTORA.
El Servei de prevenció de riscos del SEM que depèn de l’Àrea de gestió de persones,
es veu amb la necessitat de contractar una eina tecnològica, que pugui donar resposta
a les necessitats del SEM en l’àmbit de la seguretat i salut dels treballadors, que permeti
entre d’altres aspectes, portar un seguiment de totes les accions que afecten aquest
àmbit.
2.-DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT I FUNCIONS DEL SEM EN EL CONTEXT
DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ FUTURA.
Sistema d’Emergències Mèdiques, és una empresa pública adscrita al Departament de
Salut, que té per objecte donar resposta a les situacions d’urgència i emergència
prehospitalària, així com de donar informació i consell sanitari, tant en situacions
ordinàries com extraordinàries.
SEM, SA disposa d’un departament de Prevenció de Riscos Laborals, que d’acord amb
els propis estatuts del SEM i en aplicació de la Llei 31/1997 de Prevenció de Riscos
Laborals, té encomanades les funcions de garantir la seguretat i salut dels seus
treballadors.
Per tal que les respostes aportades siguin el més adequades possibles, detallem
informació relacionada amb la organització i estructura del SEM.






El SEM té dispersió geogràfica de bases assistencials i de treballadors per tot el
territori català. També disposa de tres sales operatives de Coordinació i
Informació Sanitària ubicades a l’Hospitalet de Llobregat, Reus i Barcelona
ciutat, així com la seu corporativa a l’Hospitalet de Llobregat.
El volum de personal a gestionar amb la eina és al voltant dels 1000 – 1400
professionals.
La eina ha de contemplar la gestió de totes les especialitats de Prevenció de
Riscos Laborals de una empresa.
Existeixen diferents eines de gestió informàtiques presents a altres
departaments amb els que hauria d’interactuar aquesta eina.

Actualment el departament de Prevenció de Riscos Laborals del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) no te cap eina informàtica específica per a la gestió de les activitats
desenvolupades en relació a la seguretat i salut laboral de les especialitats assumides.
La gestió mitjançant eines ofimàtiques com fulles de càlcul, no automatitzades i
difícilment integrables en els diferents departaments de la empresa, augmenta els
costos i crea dificultats en la gestió i/o seguiment de incidències.
El SEM té interès en incorporar una eina informàtica multi plataforma que faciliti la gestió
de les activitats habituals relacionades amb la seguretat i salut laboral, alhora que
augmenti la eficàcia i eficiència d’aquests processos, integrant o facilitant la integració
de la gestió en referencia amb altres departaments.
La eina hauria d’aportar la flexibilitat necessària per la seva adaptació a projectes futurs
que es puguin dur a terme.

Atès:




Que es té una idea clara dels requeriments que ha de tenir la eina i de les
funcionalitats mínimes que ha d’oferir.
Que al mercat hi ha una evolució molt ràpida de noves eines i tecnologies
específiques a la gestió de la seguretat i la salut laboral de les empreses, i no es
té coneixement en profunditat d’aquests avenços disponibles al mercat.
Que es desconeix si alguna d’aquestes eines disponibles al mercat es pot
adequar a les necessitats del SEM.

Es proposa la següent consulta amb la finalitat d’obtenir els coneixements suficients
respecte a les eines de gestió disponibles al mercat.
3.- OBJECTE DE LA CPM.
L’objecte de la present consulta és conèixer les característiques tècniques de les eines
informàtiques de gestió de la seguretat i salut laboral de les empreses, així com tenir
una idea de les funcionalitats i possibilitats que ofereixen aquestes. També conèixer la
capacitat d’adaptació e integració d’aquestes eines amb altres sistemes i les possibilitats
multi plataforma. Així com els costos associats al subministrament, manteniment i
llicencies per als diferents usuaris..
El SEM requereix a la eina informàtica de gestió les següents característiques:
-

Capacitat d’integració amb altres eines informàtiques de gestió i/o al ERP.
Compleixi amb tots els requisits normatius a nivell de seguretat i d’acord amb el
RGPD.
Capacitat multi plataforma i possibilitat de realitzar/gestionar els diferents
registres signats pels treballadors.
Traçabilitat de totes les gestions/registres
Facilitar la participació en la gestió de la PRL a altres departaments/posicions
(caps, altres departaments, delegats de PRL,...)
Sistema d’anàlisis de dades amb configuració senzilla i entorn amigable.
Actualització constant en relació a les novetats normatives i avenços tecnològics.

I a part de la gestió preventiva general que disposi dels mòduls i/o funcions per gestionar
les activitats de les diferents especialitats. És desitjable que facilitin els processos de
seguiment i registre de documentació, i estiguin interconnectats entre ells. De manera
orientativa s’indiquen les funcionalitats bàsiques:
-

-

-

Mòdul o funcionalitats de gestió de la especialitat en Seguretat (Avaluació de
Riscos,
Planificació,
control/registre
EPI,
CAE,
Investigació
d’accidents/Sinistralitat, Anàlisis de dades, Formacions, seguiment d’incidències
....)
Mòdul o funcionalitats de gestió de la especialitat de Ergonomia i Psicosociologia
(Avaluació de Riscos -càrregues manuals, psicosocial,....-, Planificació,
Informes, Seguiment,...
Mòdul o funcionalitats de gestió de la especialitat Higiene Industrial (Avaluació
de Riscos -soroll, vibracions, biològics,....-, Planificació, Informes,... )
Mòdul o funcionalitats de gestió de la especialitat de Vigilància de la Salut
(Planificació, reconeixements, consentiments, epidemiologia,...)

4.-FINALITAT DE LA CPM.
En aquest apartat el SEM vol definir de manera clara i oberta la problemàtica

detectada en la definició de les condicions tècniques de la futura licitació, i que
generen la necessitat de tramitar la CPM, així com especificar quines dades es
necessita obtenir a través de la CPM.
1. Existeix una solució a la gestió i traçabilitat de documentació i registres
relacionats amb els treballadors com pot ser consentiment a reconeixements
mèdics, entrega d’EPI o entrega d’informació de manera totalment digital?
2. Existeix una solució per a la formació i sensibilització dels treballadors amb un
disseny i format atractiu i flexible en la seva configuració, a la que es pugui
accedir a través de diferents tipus de terminals?
3. La solució proposada és de fàcil configuració i adaptable davant possibles canvis
procedimentals o legislatius?
4. Innovació i/o beneficis que ofereix la proposta en relació al mercat:

5. Estat del desenvolupament actual de la proposta (determinar si es troba en
fase de projecte, desenvolupament, si ja s’està comercialitzant,...)
6. Valoració aproximada de costos directes i indirectes (solució, manteniment,
llicències, allotjament,...)
7. Relació i breu descripció d’informació complementària que s’adjunta. cas

5.-DOCUMENTACIÓ INTEGRANT DE LA CPM.
Per a la tramitació de la CPM aquesta unitat promotora ha elaborat els següents
documents que s’adjunten a l’expedient:
-

1.- Informe de necessitat
2.- Document Regulador de la CPM

-

3.- Formulari de presentació a la CPM.
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