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-2020-212
Títol: Servei de suport TIC
Secretaria de Salut Pública.

Procediment: Emergència
presencials a les Unitats de Vigilància Epidemiològica de la

Antecedents
Vista la necessitat d’ampliar la durada del suport presencial per a les unitats de vigilància
epidemiològica de la Secretaria de Salut Pública, encaminades a l’ordenació i arxiu
d’informació recollida per les unitats de vigilància epidemiològica en paper, així com la seva
introducció als sistemes d’informació de salut pública.
Vista la proposta justificativa de la necessitat de la contractació de data 19 de juny 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.
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.
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
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directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.

CTTI - Contractació administrativa

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)

TRINITECH EUROPE,S.L. (B-61156485)

Termini execució

des de l’1 de juliol a 31 de juliol de 2020.
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

31.395,00

6.592,95

37.987,95

Import

Per delegació,

Xavier Milà i Vidal
Director gerent (e.f.).
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