Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

ACTE D’INICI

Expedient relatiu a la contractació dels serveis de Ciberseguretat dels sistemes
informàtics de la Diputació de Barcelona. Dividit en 2 lots
Promotor
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Núm. d’expedient 2021/0001954
Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 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 endavant, LCSP). Aquest
article assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu
l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
La Direcció de serveis de tecnologies i sistemes corporatius (DSTSC) de la Diputació
de Barcelona té com a missió proporcionar tots els serveis i infraestructures
d’informàtica i telecomunicacions de la corporació, tant per a l’àmbit intern, com també
en relació amb el suport als ens locals. D’aquesta manera s’assegura una direcció
única per al tractament lògic de la informació i les seves xarxes de transmissió,
independentment del seu format físic.
Entre d’altres té assignades les funcions següents:


Dur a terme els criteris fixats per la corporació en matèria de tecnologies de la
informació (informàtica, telecomunicacions i, en general, aquelles tecnologies
relacionades amb el tractament automatitzat de la informació) i proposar els
recursos necessaris que cal habilitar per a aquesta finalitat.



Coordinar les tasques administratives de l’àmbit TIC de totes les unitats de la
corporació i, de forma particular, aquelles que tenen interrelació, i proposar les
mesures adequades per a una màxima normalització.



Controlar i fer el seguiment d’aquelles tasques en matèria TIC realitzades per a
la corporació mitjançant recursos externs.



Proposar i gestionar les actuacions a desenvolupar per la corporació en matèria
TIC que, dins dels supòsits de la cooperació i assistència, es realitzin per als
ens locals de la demarcació de Barcelona.



Desenvolupar i gestionar els projectes TIC que es produeixin a proposta de les
àrees, direccions i serveis.



Coordinar la formació i reciclatge del personal corporatiu en matèria TIC.
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Informar la despesa econòmica que generin les àrees, direccions i serveis de la
corporació i els seus organismes autònoms en matèria TIC.



Assessorar els organismes autònoms de la corporació en matèria TIC, quan
així es requereixi i tutelar, si escau, l’homogeneïtat en el tractament dels
sistemes d’informació comuns.

Des de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial s’ha elaborat el Pla
Estratègic, el qual contempla la línia de ciberseguretat com un dels elements cabdals a
continuar desplegant i consolidant. A tal efecte, des de les diferents unitats de l’Àrea
es col·labora transversalment en la consecució d’aquest objectiu, tenint en compte la
vessant tecnològica però també la procedimental, la conscienciació dels usuaris/es, la
formació reglada, etc.
En relació amb aquest expedient en concret la DSTSC promou la contractació dels
serveis de monitoratge i auditories de ciberseguretat dels sistemes informàtics de la
Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de millorar la protecció davant de les
ciberamenaces a les quals estan exposats.
En l’actualitat els sistemes informàtics de les organitzacions suposen la base del
funcionament i coneixement. Cada vegada resulta més necessari augmentar la
seguretat d’aquests sistemes davant de programaris maliciosos o atacs de robatori de
dades i fer front als incidents de seguretat les 24 hores del dia.
Davant d’un incident de seguretat és important disposar d’un servei que monitori els
esdeveniments de seguretat generats a partir de les transaccions que realitzen els
servidors i els equips de comunicacions ubicats als diferents CPD de la Diputació de
Barcelona i que permeti reaccionar immediatament. Aquest tipus de servei s’ofereix
des de centres especialitzats anomenats SOC (Security Operation Center).
Altrament, per tal de complir els requeriments de l’Esquema Nacional de Seguretat cal
realitzar periòdicament auditories de seguretat dels sistemes per tal de verificar la seva
protecció davant unes amenaces que van canviant contínuament de forma i que cada
cop assoleixen major nivell de sofisticació.
Aquestes auditories han de permetre detectar tant les vulnerabilitats a atacs provinents
de fora de la xarxa corporativa com les que es puguin produir des de l’interior i que
puguin posar en perill la disponibilitat dels serveis i la seguretat de les dades.
Les especificacions que figuren en el present document s’ajusten al que es preveu a
l’article 126, Regles per a l’establiment de prescripcions tècniques, de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vist l’informe previ emès per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius, La finalitat del present expedient és la contractació dels serveis de
Ciberseguretat dels sistemes informàtics de la Diputació de Barcelona. Dividit en 2
lots.
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Per aquest motiu, atès que la Direcció de Serveis i Tecnologies i Sistemes Corporatius
no disposa dels mitjans personals suficients per poder prestar aquest servei i d’acord
amb l’article 116.4.e) de la LCSP és necessari tramitar l’expedient relatiu a la
contractació dels serveis de Ciberseguretat dels sistemes informàtics de la Diputació
de Barcelona. Dividit en 2 lots.
D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP, les entitats del sector públic no poden
subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus
fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, s’ha de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme a la Presidència de la
Diputació de Barcelona d'acord amb la disposició addicional segona, punt 1, de la
LCSP, ha estat delegada en el sotasignat en virtut del que disposa el decret de
presidència núm. 14600 de 16 de desembre de 2019 sobre aprovació de la Refosa
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicat al BOPB de data 19 de desembre
de 2019.
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i
es dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona.
DISPOSO:
-

que s’iniciï l’expedient relatiu a la contractació dels serveis de Ciberseguretat
dels sistemes informàtics de la Diputació de Barcelona. Dividit en 2 lots.

-

que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com
la resta de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat.
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