
  

RESOLUCIÓ DE  RECTIFICACIÓ D’INICI DE L’EXECUCIÓ  

 

Contracte: Contracte administratiu                      Unitat Promotora: Àrea TIC del Departament 

d’Interior 

Tipus: Subministrament  

Expedient: CTTI-2020-196 Procediment: Emergència 

Títol: Subministrament de les plataformes d’anàlisi Voyager Analytics i Voyager Check per a 

la Comissaria General d’Informació del Cos de Mossos d’Esquadra (CGINF). 

 

Antecedents 

Vista la resolució d’inici d’execució del procediment d’emergència del citat expedient signada 

en data 15 de juliol de 2020, 

Vist l’informe del cap de l'Àrea Tecnològica d'Informació de la Comissaria General 

d’Informació de data 16 de juny de 2020, 

Vist l’informe justificatiu data 10 de juliol de 2020 on es recull la sol·licitud del Departament 

d’Interior i en conseqüència, es  proposa la contractació pel procediment d’emergència,   

 

 

Fonaments de dret 

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. 

Vist que en la resolució que ara es rectifica no es feia constar la declaració d’emergència de 

l’expedient. 

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: 

 

Rectificar la resolució de data 15 de juliol de 2020 i en conseqüència: 

 

1. Declarar l’emergència per motius de seguretat nacional de la contracte de 

Subministrament de les plataformes d’anàlisi Voyager Analytics i Voyager Check per 

a la Comissaria General d’Informació del Cos de Mossos d’Esquadra (CGINF). 
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2. 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) S21sec (A-20686150) 

Termini execució 1 any a comptar des la seva formalització 

Import  
Import base € IVA € Import amb IVA € 

1.224.616,50 257.169,47 1.481.785,97 

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". 




