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RESOLUCIÓ D’INICI DE L’EXECUCIÓ CORRESPONENT A L’EXPEDIENT MITJANÇANT 

TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA PER MOTIU DEL CONTEXT GENERAT PER LA 

PANDÈMIA DEL COVID-19  

 

 

Contracte: Contracte administratiu                      Unitat Promotora: Àrea TIC del Departament de 

Salut 

Tipus: Servei  

Expedient: CTTI-2022-30 Procediment: Emergència 

Títol:  Servei d’actualització i ampliació de la solució per l’emissió i entrega dels certificats 

digitals COVID de la Unió Europea. 

 

 

Antecedents 

Vista la necessitat de l’Àrea TIC del Departament de la Salut i de l’Àrea de Sistemes 

d’Informació del Servei Català de Salut és necessària la contractació del servei d’actualització 

i ampliació de la solució per l’emissió i entrega dels certificats digitals COVID de la Unió 

Europea mitjançant tramitació d’Emergència per motiu del context generat per la pandèmia 

del coronavirus COVID-19, d’acord amb el seu informe justificatiu de 28 de gener de 2022.  

 

De conformitat amb el “Reglament (UE) 2021/953 del Parlament Europeu i del Consell de 14 

de juny de 2021 relatiu a un marc per a l'expedició, verificació i acceptació de certificats 

COVID-19 interoperables de vacunació, de prova diagnòstica i de recuperació (certificat 

COVID digital de la UE) a fi de facilitar la lliure circulació durant la pandèmia de COVID-19”, 

el Certificat europeu ha evolucionat des de tres punts de vista: 

 

1. La millora del procés de generació incloent la incorporació de vacunes a l’estranger, 

la utilització de dades d’altres Comunitats Autònomes (obtingudes a través dels 

sistemes del Ministeri) o la incorporació de les terceres dosis / dosis de reforç. 

2. La utilització del certificat en nous àmbits com l’exigència a l’oci nocturn que comporta 

la necessitat de generar nous certificats (Test d’Antígens Ràpid (TAR) de farmàcies) 

i de disposar de nous mecanismes per a la verificació dels certificats. 

3. L’increment espectacular en la utilització dels certificats comporta evolucions 

tecnològiques (desenvolupament del cache, integració de dues plataformes per 

l’entrega) i suport a professionals i ciutadans (increment de l’activitat de suport; 

consultes, peticions i incidències). 

 

Cal tenir present que la lliure circulació de les persones és un dret fonamental dins de l’UE, i 

que la utilització del certificat per la gestió de la pandèmia s’ha d’exercir amb la màxima equitat 

i privacitat; i la no consecució d’aquests objectius vulneraria clarament aquest dret als 

ciutadans de Catalunya. 
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Per tal de fer front a aquesta situació, és necessari i imprescindible disposar, amb la màxima 

celeritat, això és, desembre de 2021, de la solució per l’emissió i entrega dels certificats digitals 

COVID de la Unió Europea. 

 

A la vista de l´última regulació dels Certificats COVID de la Unió Europea, les funcions  a 

desenvolupar són les següents: 

 

 El disseny, el desenvolupament i la posada en marxa de la solució extrem a extrem 

i de les seves integracions garantint la qualitat, la traçabilitat, la seguretat, el 

rendiment i la robustesa / resiliència del sistema. 

 La incorporació de noves vacunes i test ràpids d’antígens. 

 L’evolució de la solució de certificat per incorporar en la generació dels certificats 

la integració amb els sistemes del ministeri (SERLAB,REGVACU). 

 La incorporació de vacunes i proves aportades pel ciutadà a través de la seva 

història en la generació del certificat. 

 El desenvolupament de la lògica de pauta completa vinculada a les terceres dosis 

i dosis de reforç. 

 El desenvolupament del nou certificat “català” pels Test d’Antígens Ràpids (TAR) 

desenvolupats a les farmàcies 

 La incorporació de nou SI per la obtenció segura de certificats (TAGA, Teseo, ...) 

 El desenvolupament d’una web app de verificació dels certificats – 

 La millora en el rendiment de l’aplicació per garantir majors concurrències. Amb 

totes les accions s’estima que es pot arribar a servir uns 2000 certificats / minut. 

o La utilització de fins a dos nivell de cache per reduir la necessitat d’obtenir 

on-line les dades dels diferents sistemes de salut. 

o La revisió de les configuracions de les diferents peces tecnològiques per 

garantir un rendiment òptim  

o Escalar els recursos a la plataforma 

 La integració dins d’una nova plataforma d’entrega de certificats als ciutadans (K2- 

certificats) 

 L’increment de l’equip de suport per abordar el fort creixement (de 3,5M de 

certificats fins l’1 d’agost fins a un total estima per sobre del 16M a final d’any) i els 

nous àmbits com el verificador  

 Altres funcions de naturalesa anàloga que permetin garantir els objectius del 

projecte i realitzar els compromisos vinculats a TIC de la Generalitat relatius al 

CCD.  

 

Atès que el CTTI no disposa de cap canal de contractació per poder garantir que la solució 

per l’emissió i entrega dels certificats digitals COVID de la Unió Europea estigui disponible des 

del mes de desembre de 2021. 

 

 



   
  C

T
T

I -
 C

on
tr

ac
ta

ci
ó 

ad
m

in
is

tr
at

iv
a

Doc.original signat per:
XAVIER MILA VIDAL
09/02/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0PGPVIVITHO0FHRI6KSA57SQ0E3UTPGU*
0PGPVIVITHO0FHRI6KSA57SQ0E3UTPGU

Data creació còpia:
10/02/2022 08:02:37

Data caducitat còpia:
10/02/2025 00:00:00

Pàgina 3 de 4

  

3/4 

 

Atès que cal garantir el correcte desenvolupament i implantació de la solució, en un temps 

molt reduït i amb exigències de qualitat altes, l’integrador ha de conèixer en profunditat la 

solució a implantar. 

Vista la proposta justificativa de la necessitat de la contractació de data 31 de gener de 2022 

per a l’execució esmentada. 

 

Fonaments de dret 

D’acord amb la disposició transitòria segona del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures 

extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. 

 

D’acord amb el Model de contractació TIC per la gestió de la pandèmia de la COVID 19 i la 

utilització del procediment d’emergència, signat en data 1 de setembre de 2020. 

 

Vist l’article 120 en relació amb la tramitació d’emergència de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014. 

 

En virtut de les atribucions conferides per l’article 12 dels Estatuts del Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.  

 

En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent i de les facultats que em són 

conferides per delegació del Consell d’Administració en qualitat d’òrgan de contractació en el 

seu acord de 20 de juliol de 2021. Així com la delegació de les facultats per actuar com a 

òrgan de contractació en la figura del director gerent en relació amb les contractacions amb 

un pressupost de licitació igual o inferior a 3 milions d'euros, IVA exclòs, en el seu acord de 

25 de maig de 2016. 

 

I en virtut, de les facultats que em són conferides per delegació del Consell d’Administració en 

el seu acord de 16 de juny de 2020, pel que fa a les contractacions amb abast superior a l’any 

natural. 

 

 

 

RESOLC: 

 

Iniciar l’execució corresponent a l’expedient de contractació esmentat, mitjançant tramitació 

d’emergència a càrrec del pressupost del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 

Informació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les característiques següents: 
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Empresa (NIF) IN2, Ingeniería de la Información, S.L. (IN2)  NIF: B60645900 

Termini execució De l’1 de desembre de 2021 fins el 28 de febrer de 2022. 

Import  
Import base € IVA € Import amb IVA € 

560.000,00 117.600,00 677.600,00 

Per delegació, 

 

 

 

 

Xavier Milà i Vidal 

Director gerent  

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. 

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci AOC. La política de signatura 

aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport 

informàtic". 

 

 




