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

CTTI - Contractació administrativa

Contracte: Contracte administratiu

Unitat Promotora: Aprovisionament

Tipus: Serveis
Expedient: CTTI-2020-136

Procediment: Emergència

Títol: Servei de desenvolupament de sistemes d’informació de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents
Vista la necessitat d’executar el servei de desenvolupament de sistemes d’informació de la
Generalitat de Catalunya per atendre diferents necessitats sorgides arran de l’emergència
generada per la COVID-19, concretament:
Pel que fa al Departament d’Educació es necessita: disposar d’un nou servei d’ÀGORA Moodle adreçat a l’educació a Primària, que ha de permetre garantir la continuïtat de la
formació de l’alumnat a Catalunya durant el present curs escolar aportant eines
d’aprenentatge en línia, adaptar el sistema GEDAC per publicar per internet en la web de cada
centre docent les llistes corresponents a cada una de les fases del procés de preinscripció
escolar, adaptar l’aplicació GES-ISA i la virtualització de les demés plataformes
d’aprenentatge.
El Departament d’Empresa i Coneixement necessita dotar-se d’un mitjà d’automatització de
la resolució dels ERTOs d’empreses amb pocs treballadors, concretament del servei de RPA.
El Departament d’Interior necessita implantar una plataforma de formació virtual que li permeti
oferir als professionals que es reincorporin al seu lloc de treball formació centrada
principalment en les mesures de seguretat al lloc de treball davant la Covid 19.
Vista la proposta justificativa de la necessitat de la contractació de data 29 de maig de 2020
per a l’execució esmentada.
Fonaments de dret
De conformitat amb l’Acord del Govern de 12 de març de 2020 pel qual es declara
d’emergència la contractació de subministraments i de serveis en el marc de l’estratègia de
resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2.
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D’acord amb el Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial,
pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública.

CTTI - Contractació administrativa

D’acord amb l’article 7 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport
públic i en matèria tributària i econòmica.
D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
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 28 d’octubre de 2019.
RESOLC:
Iniciar l’execució corresponent a l’expedient de contractació esmentat, mitjançant tramitació
d’emergència 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)

IThinkUPC S.L. (B-66869033)

Termini execució

des de l’1 d’abril de 2020 fins el 31 de març de 2021
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

257.608,22

54.097,73

311.705,95

Import

Per delegació,
Xavier Milà i Vidal
Director gerent (e.f.).
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".
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