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ORDRE per la qual es regula el Registre del sector púbtic de la Generalítat de
Catalunya

2. Memòria general

2.1 Justificacló de la necessitat de la disposició i adequació de la norma als fins
que es persegueixen

L'Ordre resulta necessària per desplegar correctament l'eficàcia del Registre del sector
públic de la Generalitat de Catalunya, creat a l'article 19.1 de la Llei 1212004, de 27 de
desembre, de mesures financeres.

El contingut de I'Ordre s'adequa als objectius establerts en la seva creació, que no són altres
que garantir la publicitat, i fer el seguiment de la gestió i les modificacions jurídiques de tots
els organismes autònoms, les empreses públiques, les fundacions, els consorcis i qualsevol
altre tipus d'organització administrativa adscrita o vinculada a l'Administració de la
Generalitat o en què l'Administració de la Generalitat té participació.

Tots i cadascun dels departaments en què s'organitza el govern de la Generalitat disposen
d'ens instrumentals per al compliment de les seves linalitats, amb una organització que és
canviant al llarg del temps, tant per atendre noves necessitats de serveis i millores en la
seva prestació, com per adequar-se a la conjuntura econÒmica ifinancera de cada moment.

D'acord amb les dades regislral, la distribució departamentald'entitats és la següent:

La creació del Registre permet inventariar la totalitat d'ens instrumentals de I'AdministracÍó
de la Generalitat de Gatalunya, així com les seves participacions en altres entitats. Tot i la
denominació de Registre que fi atorga la Lleí 1212004, de 27 de desembre, de mesures
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financeres, la finalitat d'aquest no és altra que la d'inventariar les entitats i participacions
esmentades, atès que la inscripció d'aquestes en el Registre no produeix efectes jurídics.

Les necessitats d'informatitzacíó del Registre resulten òbvies, el volum ingent d'informació i

la necessitat de preveure mecanismes àgils d'actualitzacÍó de les dades i també, per facilitar
la transparència de les mateixes i I'intercanvi amb d'altres unitats. És per això que l'Ordre
ínclou la previsió que es disposi d'un sistema informàtic. Concretament, a I'article 11, s'indica
que'El sistema informàtic del Registre inclou I'aplicació per a la seva gestió, la plataforma
per a la tramesa per via telemàtic de les dades, i les estructures de dades pel seu
emmagatzemament iels mecanismes d'intercanvi d'aquestes amb altres sistemes.".

Les necessitats d'informatització del Registre són complementàries a les que precisen
d'altres unitats actives del Departament d'Economia i Coneíxement, i en alguns casos, són
assumibles mitjançant aplicacíons o plataformes comunes a d'altres unitats. L'any 2013,
s'expressà aquesta necessitat a lArea de Tecnologíes de la lnformació i la Comunicació, i

en el marc, d'una proposta de millora dels sistemes d'informació corporatíus sobre les
entitats del sector públic presentada per la lntervenció General, es trobå la viabilÍtat de la
construcció d'una solució informàtic conjunta als requeriments de la lntervenció General ide
la Direcció Generaldel Patrimonide la Generalitat,

En aquest sentit, s'adjunta la documentació corresponent a la sol-licitud de Solucions TlC,
expedient 094ECO13FM.319, que recull en l'annex, l'encàrrec d'execució del projecte
'Definició d'un model bàsic de rendicíó, càlcul, previsió i simulació del dèficit públic, i

implantació del catàleg d'Ens de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.". L'import
previst per a I'execució del projecte és de 181.500,00 €., a càrrec de I'aplicació
pressupostària DDO1 D/2280001 00/1 250/0000.

Cal fer una menció específica en aquesta memòria a les previsions de I'Ordre que el
Registre incorpori les dades per identificar les persones fisiques representants de
l'Administració de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic, o designades per
aquestes en l'òrgan de govern superior de I'entitat. Hem d'observar que es limita aquesta
informació exclusivament a l'àmbit intern, entenent que sol.licitar-ho de les persones fisiques
que representen altres administracions o entitats, resultaria excessiu pel mandat recollit a la
Llei 1212004, de 27 de desembre, de mesures financeres que crea el Registre. Conèixer i

tenir a disposició la relació de persones que en representació o per designació de la
Generalitat particípen en l'òrgan superior de govern de I'entitat, així com els períodes d'inici
de vigència, i sí escau de finalització, forma part de la informació necessària per al bon
seguiment de la gestió de les entitats, amb la finalitat de poder dur un control exhaustiu i

conlinuat de les entitats.

S'adjunta a aquesta memòria l'informe emès pel cap de l'Area d'lnnovació i Administració
Electrònica, el qual analitza I'esborrany d'Ordre tant des del punt de vista de l'adequada
protecció de les dades de caràcter personal, com sobre I'existència d'habilitació suficíent per
recollir les dades i per efectuar-ne el tractament^ En el seu informe es plantegen qüestions
rellevants i diverses alternatives, que tot seguit es comentaran.
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En la seva primera conclusió, es posa de manifest que "El fitxer anomenat Sector Públic,
declarat en l'Ordre ECOl137l2O14, habilita per a la recollida de les dades proposades en el
projecte d'Ordre pel qual es regula el Registre del sector priblic de la Generalitat de
Gatalunya en el cas d'aquelles entÍtats en que la participació de la Generalitat de Catalunya
sigui majoritària. No habilita, però, la recollida de les dades personals dels representants,
membres dels òrgans de govern, administradors o similars d'aquelles entitats en què la
participació sigui m inoritària".

En aquest sentit, efectivament, I'Ordre ECOl137l2O14, de 22 d'abril, de regulació de fitxers
que contenen dades de caràcter personal del Departament d'Economia i Coneixement de la
Generalítat de Catalunya i de determinats ens que en depenen o hi estat vinculats,
declarava la situació anterior, preexistent a I'Ordre que ara es tramita, i en conseqüència
aquesta unitat directiva, ha proposat l'inici d'actuacions per a I'actualització de la declaraoió
delfitxer, per talque també prevegi la recollida del número de document nacional d'identitat
de les persones flsiques representants o designades per la Generalitat en entitats
participades minoritàriament. Considerant que aquesta limitacíó serà superada en un temps
raonable, i que cal donar prioritat a l'eficàcia de la resta de I'ampli conjunt de disposicions
que I'Ordre preveu respecte a informacions de les entítats del sector públic, a que conclogui
I'actualització de la declaració del fitxer de dades personal, aquesta unitat entén oportú que
segueixi la tramitació de la proposta d'Ordre, en paral.lel al procediment que actualitzi la
declaració del fitxer de dades personals, en el benentès que no es procedirà a la recollida de
dades personals no autoritzades en ef fitxer actualment inscrit, és per això que s'inclou la
disposició final segona per tal que en tant no s'hagi adaptat la declaració del fitxer "sector
Ptiblic" al nou àmbit subjectiu, s'exclogui la recollida del número del document nacional
d'identitat de les persones representants, membres dels òrgans de govern, administradors o
similars d'aquelles entitats en què la parlicipació de la Generalitat siguiminoritària.

La segona de les conclusions expressa que "L'exclusió de la recollida del document
nacional d'identitat situaria el fitxer fora de l'abast de la legislació de protecció de dades de
caràcter personal i, per tant, no li serien d'aplicació els principis i limitacions contingudes en
aquesta Llei.". Val a dir, que aquesta unitat directiva ha valorat I'alternativa de prescindir del
document nacional d'identitat, no obstant, s'ha optat per mantenir-lo. El fonament d'aquesta
decisió cal trobar-lo en la necessitat de garantir un funcionament adequat en el tractament
informàtic de les dades que només dóna la identificació unívoca de les persones mitjançant
un codi, A l'Administració de la Generalitat de Catalunya, com en moltes altres, la clau que
identifica de manera unívoca cadascuna de les persones és el seu document nacional
d'identitat. En una organització complexa com ho és la Generalitat de Catalunya, amb
sistemes d'informació corporatius, no és predicable que els diversos òrgans actius generin
noves claus personals, i sl resulta oportú í natural que incorporin als arxius informàtics
propis, el codi ídentÍficador corporatiu de la persona sobre la que mantenen informació.

Finalment, d'acord amb les recomanacions que efectua el cap de l'Àrea d'lnnovació i

Administració ElectrÒnica en la conclusió tercera s'ha incorporat en f'esborrany de l'Ordre,
un nou redactat de la disposició transitòria primera, preveient que la tramesa de dades
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personals es farå d'acord amb les previsions legals a I'adequada garantia de confidencialitat
i protecció de dades de caràcter personal.

2,2 Marc normatiu en què s'insereix

L'Ordre desplega I'article 19 de la Llei 1212O04, de27 de desembre de mesures financeres, i

cal inserir-la en el marc de les potestats d'autoorganització de lAdministració catalana.

L'habilitació del conseller per dictar aquesta Ordre,es troba continguda en la previsió de
l'article 39.3 de la Llei 1312008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del
Govern, quant a I'exercici de la potestat reglamentària per part dels consellers, els quals
poden díctar disposicíons reglamentàries, en supòsits específics, relatives a altres matèries
diferents a I'organització del departament del qual són titulars, si una norma amb rang de llei
els ho autoritza expressament.

Finalment, I'article 10 apartat d) del Decret 3812014,de25 de març, de reestructuració del
Departament d'Economia i Coneixement, el qual estableix com a funció de la Subdirecció
General de Seguiment d'Entitats i Participacions de la Generalitat, la de formar i mantenir el
Registre del sector públic i I'lnventari d'entitats que integren el sector públic de la Generalitat
de Catalunya, o en les quals participa.

2.3 Relació de disposicions afectades itaula de vigències i derogacions resultants

L'Ordre desplega l'article 19 de la Llei 1212004, de 27 de desembres de mesures financeres,
que va crear el Registre del sector públic, d'acord amb la previsió continguda a l'apartat 3 de
I'article 19 pelqualcorrespon al consellerd'Economia iConeixement l'exercicide la potestat
reglamentària pel que fa al desplegament, I'organització, el funcionament í les funcions del
Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.

2,4 Gompetència de la Generalitat sobre la matèria

La present matèria és competència de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el previst en
els articles 150 i 215 de I'Estatut d'Autonomia.

Correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la

competència exclusiva sobre el seu funcionament, i sobre les diverses modalitats
organitzatÍves i instrumentals per a l'actuació administrativa.

El patrimoni de la Generalitat és integrat pels béns i els drets dels quals és titular i pels que
adquireixi per qualsevol títol jurídic.

Rambla de Calalunya, 19-21
080O7 Barcelona
Tolòfon 93 316 æ 00
Telefax 93 316 21 0O



m Generalitat de Catalunya
Departament d'Economla
iConeixement

2.5 Relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar el
tràmit d'audiència.

La Comissió del Sector Públic del Consell per a I'lmpuls i I'Ordenació de la Reforma de
l'Administració, definida en I'article 3 del Decret 309i201 1, de 12 d'abril, pel qual es regula el
Consell per a I'lmpuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració, té per objecte impulsar
i coordinar les actuacions que en matèria de dimensionament, organització, sistemes
d'informació i atenció ciutadana, coordinació, funcionament, recursos materials, econòmics
corporatius i patrimonials, recursos humans, formes de prestació dels serveis, i contractació i

avaluació de I'Administració de la Generalitat i el seu sector públic es porlin a terme i garantir
que aquestes actuacions s'ajustin a les directrius del Govern i del Gonsell per a l'lmpuls i

I'Ordenació de fa Reforma de I'Admínistració sobre les polítiques afectades.

En raó de les seves competències s'han formulat consultes a la Comissió del Sector Públic,
que va tractar la proposta d'Ordre per la qual es regula el Registre del sector públic de la
Ganeralitat de Catalunya en la seva sessió de28l5l2Q14.

Per altra banda, encara que no és pròpiament el tràmit d'audiència de l'article 67 de la Llei
2612010, del 3 d'agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públíques de
Catalunya, és convenient efecluar el tràmit d'audiència als secretaris o secretàries generals
de cadascun dels depadament en què s'organitza la Generalitat de Catalunya, atès el
caràcter transversal de la proposta d'Ordre, al configurar-se el Registre com un instrument
que incorporarà totes les entitats del sector ptiblic de la Generalitat.

El Secretari General, com a segona autoritat del Departament després def Conseller, té
entre altres la facultat de vetllar per I'organització, la simplificació i la racionalització
administratives, i ésser l'òrgan de comunicació amb els organismes i entÍtats que en
dependent, i amb elS altres deparlaments.

2.6 Procedència de sotmetre l'expedient a informació pública.

El Registre del sector públic inclou informació sobre les entítats amb personalitat jurídica
pròpia dependents de I'Administració de la Generalitat, o si directa o indirectament, la
Generalitat disposa de la majoria de drets de vot en l'òrgan de govern superior, o si la seva
particípació resulta majoritàría en elcapital social,

Rambla de Catalunya, 19 21
08OOZ Barcelona
Telèfon 93 3.16 20 00
Telêfax 93 316 21 0O



lllñ ceneralitat de Catalunya
illlli oepartament d'Económia

iGonelxement

També són objecte d'inscripció en el Registre, les entitats participades per I'Administració de
la Generalitat o per les entítats del seu sector públic, en què directa o indirectament, la
Generalitat disposi de drets de vot no majoritaris en l'òrgan de govern superior, o en què la
seva participació en el capital social no resulti majoritària.

Atesa la pluralitat d'actors que poden tenir una afectació o intelès legltim en les disposicions
contingudes a I'Ordre es considera procedent sotmetre I'expedient a informació pública.

de la
Generaldel
neralitat de

Salvador Estapé iTriay

Barcelona, 25 de juliol de 2014
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CIF: Q5856338H

Sol.licitud de Solucions TIC
deconformltatambl'acorddeGoverndelaGeneralltatde 30dejullolde2013,pel quals'encaregalaprestaciódesoluclons de
tecnologiesdelalnformaclóicomunicacionsal CTTI (publicatal Diarl Oficial delaGeneralltatdeCatalunya núm.6430 data 01.08.2013)

Dades de la solució sol'licitada

ObJecte (descrlpcló detallada de conformitat amb els annexos corresponents)

f: l.0GestlólComandament f:2.oSoluc¡onsTlc lX:3.o5erveÍs1lc l-, 5e rveis TIC Corporatìus

Just¡fìcació de la necessìt¿t
Prestació de solucions de tecnologies de la lnformació í comunlcactons del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la lnforrnació de la
Generalitat de catalunya

lmport totål pressupost (segons detall annex): 665.500,00 € (lVA inclòs)

Dades de la unltat sol.licltant

Nom de la unltat Departament d'Economia i Coneixemenl

Generalltat
de Catalunya

Nom I cognoms deUde lo responsoble

Olga Tomas Huerva

CPISR-I C Olga Tomás Huerva ;?-\

Signatura

Id. Depaftament/Ent¡tat:

Número d'Expedient: 094ECO13FM.319

lnforme responsable

Jf;, Favorable

l-. Desfavorable

Observaclons

CPISR.I SILVIAGARRE

GUI

lPr.rtu.Ìó d" r"relsTlC- Fons de Manlobrð (l l) sotð demanda aplica<ìon: <ontra partida

lDD. 
Cobreix I'execució dê proJe(tes específìcs segons es de¡crìu a l'annex.

Certiflcat d'exlstèncla de crèdit

Aplicació pressupostàr¡ô
DDo1 D/228000¡ 00/l 250/0000

lmpon
665.500,00 €

Número de la reserva
2000277934

Exercici pressupostari

201 3

lnforme flscalltzacló (sl escau)

JX; Favorable f Desfavorable

CPISR-l Francesc Cubel Creus

Resolució de l'òrgan competent
Resolc aprovar la sollicitud esmentada per un import
de 665.500,00 €.

Càrrec:5ecre(ari General Nom: Albert Ca?reras de Odriozola

Localitat I data: Bàrcelona, 20 de desembre de 201 3

Acceptació de la sol'licitud

Local¡lat ¡ data;

Gerent
de Telecomunlcacions iTecnologies de la lnformació

cptsR-l c ioRDt EscALE cAsrELLo ff1ff"ffir;äh;æ=,s==:^.
Localltat I data:

€PISR-I C Albert Carreras de
Odriozola

Dependència orgànica

f 

rconoml, i Conelxement

Cod Client Compte facturable Centre de cost Centre de cost GECAT

Departament d'Economia i Coneixement 13t1212013 Pàgina 'l de 3
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Annex 1 - Relació de Solucions

Vígència:2013
Id, Departament/Entltat:

Número d'Expedlent: 094ECO13FM.319

Total Anuals-lVA! 550.000,00 €

Pla de Facturació¡ Pla de Facturació segons execució

0.m00

Unitat Tarifària:. Tipus

0,(X)00 €

Tarlfa Unltåila
s_lVA ,...

.Data lnlcl r

550.000,00 €

q00 €

Total Anual
s IVA

Departament d'Economia i Coneixement 13112/2013 Pàgina 2 de 3
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Annex 2 - Resum de solucions per tipolog¡a

Id. DepaËament/Ent¡tat:

Número d'Expedient; 094ECOr3FM,319Generalltat
de Gatalunya Vigència:2013

Tipologia j .:i'r, !'::...,.

TOTAL

3,1ó.3 Eines de col'laboracló

3.,l6.2 Comunlcació des de l'edifici

3,16,1 €omunicació en mobilitat

3,1 5 Transport i Connectiv¡tat

3.14 PublicacióWeb

3.13 Difusió

3.1 2 Emmagalzemament Gestionat

3.1 1 Allojament Gestlonat

3..l 0 Construccló, Explotôció i Gesrió de
sistemes

3.9 Gestió de Magulnari

3.8 Gestió de Programarf

3.7 Radiofreqüència

3.6 Xarxa

3.5 Gestió de Serveis

3,4 lntegracló I lnteroperâbilitat

3.3 Seguretôt ¡ Autenticac¡ó

3.2 Qualitat

3,1 Consofidació de dades i informació

2.4 Per desenvolupament de projectes TIC

2.3 Per implemenlar un lloc de treball

2.2Per realitzar la connectîvitat d'un edlllci

2.1 Per desenvolupament d'aplicaclons I S.l.

1.3 Centres de Competènc¡a

1.2 Assessorament TC

l.l GestióTlC

Partlda Corporativa

Quotâ Corporativa

550.000,00 €

lotal anuål sJVA,, :, 
, '

1 I 5.500,00 c

,.:,:lvJ:

665.500,00 €

:Subtolg-l Anual a-lVA : ;ii::

Departament d'Economia i Coneixement 13/1212013 Pàgina 3 de 3
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Direcció de Serveis
Àrrea de TecnologÌes de la lnformacló I les Comunlcâc¡ons

Annex Sol'licitud de Solucions TIC 094ECOI3FM.3l9

Aquesta Sol'licitud de Solucions TfC és un pagament a cornpte al Centre de Telecomunîcacions i

Tecnologies de la lnformació per a l'execució dels següents projectes:

o Definició d'un model bàsíc de rendició, càlcul, previsió i simulació del dèficit públic, i

implantació delcatàleg d'Ens de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
lmport previst: 181.500 Eur (lVA inclòs).

. STEP Fase 2.
lmport previst: 121.000 Eur (lVA inclòs).

o Actualització tecnològica del Kit de Empreses Públiques i el Deute (pas de la versió 4.7 a la
6,0). lmport previst 18'1.500 Eur (lVA inclòs).

r Desenvolupament d'acords marc en el Regislre Públic de Contractes.
lmport previst: 60.500 Eur (lVA inclòs).

¡ Transformació tecnològica d'aplicacions del joc.
lmport previst 121^000 Eur (lVA inclös).

Per tal de portar el control d'aquests projectes, en el moment d'iniciar-los, l'Àrea TIC presentarà el pla
de projecte, amb unes fites de facturació associades a I'assoliment dels objectius marcals.

A mida que aquestes fites es vagin assolint i el Departament les accepti, el CTTI permetrà al
proveidor responsable del projecte facturar les fites aprovades.

CPISR-i

SILVIA

GARRE GUI

aâs4r*d¡F(@t

.4tffitñ.Á

..@nkFâÈl
rE*ELaAål#d
4!:#9&àffi
4r.sl*,r+ñ
G.Úl.<416!.<¡.rta

Barcelona, 12 de desembre de 20'13
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Vigència: 2013
Id, Departament/ Entitat:

Número d'Expedient: 094ECO13FM.319

Sol.licitud de Solucions TIC
deconfor¡¡ltatambl'acorddeGoverndelaGeneralltatde 30deJullolde20l3,pelquals'encarregalapÌesta(lódesolucions de
tecnologlesdelalnfor¡nacióiconrunicarionsalCTT|(publicatal Dlari Oficial delaGeneralitatde€atalunya n¡1m,6430 data 01.08.2013)

Dades de la solució sol.licitada

ObJecte (descripció detallada de conformitat amb els annexos corresponents)

E ¡,0Gestiólcomandament E2,oSolu(ionsTlc X3.0 s€rveisTlc nS€rvels TIC Corporatlus

Ju5tillcacio de la necessitat
Prestació de solucions de tecnologies de la inforntacló I cornunicaclons del Centre de Teleconrunlcacions i Tecnologies de la lnformació de la
Generalitat de Catalunya

lnìport total pressupost {segons detall annex)r 665.500rO0 € (lVA inclòs)

Dades de la unltat sol.licltant

Nom de la unltat Departament d'Economla l Conelxenìent

(coordinador/a del CTTINom I cognoms del/de lo rcsponsalsle

Olga Tomas Huerva

CPISR-I C Olga Tomás Huerva l:i'i:*3,

Slgnatura

Certlflcât d'exlstència de crèdit

Prestació <le serveís TIC- Fons de Maniobra {1 1) sota demanda aplicacions (ontra pa¡tìda
DD. Coblebr l'execucló de proJectes especffìcs segons es desc¡iu a I'annex.

ffi. Favorable

f] Desfavorable

Observaclons

CPISR-1 SILVIA GARRE

GUI

Aplicacló pressupostàrla

DDo't D/228000 t 00/1250/0000

odriozola

LocalÌtat I data:

lmport
665.500,00 €

Barcelona, 20 de desembre de 201 3

Número de la reserva
2000277934

Ex€r(¡(¡ pfessupostari
2013

lnforme fiscalització (si escau)

[i Favorable f] Desfavorable

rõÊftFdrr'lE6 6¡

CPISR-1 Francesc Cubel Creus

Resolucló de l'òrgan competent
Resolc aprovar la sof,licitud esmentada per un import
de 665.500,00 €.

Càrrec: Secrelali Generðl Nom: ¡\lbert Carrer¿s de Odriozoìa

CP15R-1 C Albert Carre¡as de

Acceptacló de la sol'licitud

Locâlitat I data

Gerent
de Telecomunicac¡ons I Tecnologies de la lnformació

C P I S R- 1 C J O R D I E 5 CA L E C A 5T E L LO F*Jæ:+íâ"IæT:'AE¡FË=:] .
FËl:i---,--

Localitat i data:

Economia lCone¡xement

Þependèncla orgànlca

094

Codl(|lent facturable Centre de cost Centre de cost GECAT
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m Vigència:2013

ClFr Q5856338H

Annex I - Relació de Solucions

Fons de Maniobra

lnlclatives del sistema econòmic fìnancer, jocs i reglstres

Total Anual sJVA: 550.000,00 €

Pla de Facturacaó¡ Pla de Facturació segons execució

Generalltat
de Cataluhya Id. Departa ment/ Entitat:

Número d'Expedient: 094ECOl3FM.319
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m Generalltat
de Gatalunya Vigènciar 2013

Número d'Expedient: 094ECOI3FM.319

Id. Departament/Entitat:
CIF: Q5856338H

Annex2 - Resum de solucions per.tipologla

TOTAT 550.000,00 c

Total anual s-lVA

1 15.S00,00 €

r..rî;*;:.:";rtvl
665.500,00€

Subtotal Anual a 'iüÀ ïr;l
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m Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Coneixement
Direcció de Serveis
,òirea de Tecnologies de la lnformació i les Comunicac¡ons

Annex Sol.licitud de Solucions TIC 094ECOí3FM.319

Aquesta Sol.licitud de Solucions TIC és un pagament a comple al Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la lnformació per a l'execució dels següents projectes:

. Definició d'un model bàsic de rendició, càlcul, previsió i simulació del dèficit ptiblic, i

implantació del catàleg d'Ens de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
lmport previst: l8'1.500 Eur (lVA ínclòs).

o STEP Fase2.
lmport previst: 12'1.000 Eur (lVA inclòs).

¡ Actualització tecnològica delKit de Empreses Pribliques iel Deuta (pas de la versió 4.7 ala
6.0). lmport previst: 181.500 Eur (lVA inclòs).

r Desenvolupament d'acords marc €n el Registre Ptlblic de Contractes.
lmport previst: 60.500 Eur (lVA inclòs).

. Transformació tecnològica d'aplicacions del joc,
lmport previst: 12'1.000 Eur (lVA inclòs).

Per tal de portar el control d'aquests projecles, en el moment d'iniciar-los, l'Àrea TfC presentarà el pla
de projecte, amb unes fites de facturació associades a I'assoliment dels objectius marcats.

A mida que aquestes fìtes es vagin assolint i el Departament les accepti, el CTTI permetrà al
proveïdor responsable del projecte facturar les fites aprovades.

CPISR-I .

SILVIA

GARRE GUI

þ*¿êraFo*t

H^4ñffiû.'d1
et@et
lru\*:=&ùts--- é

ßr-crlFt:r¡â
..H4-\ærErt!.+r
ÉÈá¡gHP.r-ær

Barcelona, 12 de desembre de 2013.

Passe¡g de Gràc¡a, n' I 9, 7' planla
08007 Bercolona
Telèfon 93 316 21.1 I
Telefax 93 552.81.99




