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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  

 

Expedient: CTTI-2021-114 Modalitat: Contracte Públic 

Unitat promotora: Direcció de Client 

Procediment: Emergència Tipus:  Serveis 

Objecte: Sistema d'informació per l'emissió i entrega dels certificats digitals COVID de la 

Unió Europea (CCD). 

 

 

Antecedents 

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

del Servei Català de la Salut de contractació és necessària la contractació d’un sistema 

d’informació per l’emissió i entrega dels certificats digitals COVID de la Unió Europea (CCD), 

d’acord amb el seu informe justificatiu de 19 de juliol de 2021.  

L’objectiu del certificat digital COVID de la Unió Europea (CCD) és generar un certificat digital 

de les persones en un codi QR, amb validació Off-line del certificat, que contingui informació 

de la persona si ha estat vacunada contra la covid19 i/o si té una prova negativa i/o si ha 

superat la malaltia, facilitar la mobilitat entre països, respectar la protecció de dades, la 

privacitat i ha de ser gratuït pels ciutadans. 

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 Juny,  

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

molt reduït i amb exigències de qualitat altes, que aquest fet comporta que l’integrador ha de 

conèixer en profunditat la solució a implantar.  

Vista la proposta justificativa de la necessitat de la contractació de data 19 de juliol de 2021 

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. 
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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 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. 

 

 

 

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: 

 

Empresa (NIF) IN2, Ingeniería de la Información, S.L. 

NIF: B-60645900 

Termini execució De l’11 de maig de 2021 fins el 31 de desembre de 2021 

Import  
Import base € IVA € Import amb IVA € 

425.000,00 89.250,00 514.250,00 

Per delegació, 

 

 

 

Xavier Milà i Vidal 

Director Gerent Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. 
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