²3T61561I6U6G056T0WE47»
²3T61561I6U6G056T0WE47»

Codi de
verificació
Procediment

3T61561I6U6G056T0WE4

Expedient núm.

Document 45422/2018

INFORME TÈCNIC DE NECESSITATS
ÀREA FUNCIONAL:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

IDENTIFICACIÓ
Assumpte: Informe de tècnic de justificació de les necessitats de contractació del Servei de
consultoria i assistència en matèria de protecció de dades
Núm. RC 220180010377
1. Exposició de motius pels quals cal contractar
El contracte que es proposa, esdevé necessari pel compliment i la realització de les següents
necessitats:
Donar resposta per a la Prestació dels serveis de Compliment del Reglament General de
Protecció de Dades. Aquest consistirà en la prestació de serveis de CONSULTORIA I
FORMACIÓ PEL COMPLIMENT DEL REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016,
D’aquesta forma es descriuen com objectius secundaris els següents:
Anàlisis i situació : avaluar els avenços i mancances de l’ajuntament respecte del compliment
de la LOPD y el RLOPD.
Assolir un pla d’acció de mesures eficaces: un exhaustiu anàlisis de la situació per permetre a
l’empresa contractista conèixer la naturalesa dels problemes en matèria de protecció de dades
personals i per tant poder emetre propostes correctores.
En concret caldrà acreditar:
 compliment jurídic
 mesures de responsabilitat proactiva
 política de protecció de dades de caràcter personal
 suport i control
 formació i conscienciació
2.Justificació de la solució.
Les necessitats posades de manifest, no es poden realitzar amb mitjans propis de l’Ajuntament
de la Garriga.
Aquest ajuntament si ha designat un delegat de protecció de dades, funcionari de la corporació i
amb perfil jurídic però no disposa del personal necessari expert en protecció de dades per a la
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implantació i adequació de les noves disposicions que preveu el reglament europeu de protecció
de dades.
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Cal per tant un assessorament extern per a la implantació de les noves disposicions, i pla de
formació de tot el personal per part d’empreses especialitzades en la matèria.
3. Objecte.
La licitació té per objecte el servei de consultoria i assessoria en matèria de protecció de dades
que permetrà disposar d’un projecte que inclogui les actuacions necessàries per portar a terme
l’adaptació RGPD de l’ajuntament de la Garriga i l’Organisme autònom de mitjans de
comunicació
4. Pressupost base de licitació.
El preu , ascendeix a 12.396’70 euros + 2.603’30 euros d’IVA.
El preu establert és adequat per l’efectiu compliment del contracte, atenent al preu general del
mercat en el moment de fixar-lo i de la seva aplicació.
El preu s’ha establert tenint en compte el diferents pressupostos estimatius d’actuacions similars
en consultoria i assessoria considerant que la major part dels costos corresponen a despeses de
personals necessari per l’assessorament i la formació.
S’ha realitzat la retenció de crèdit preceptiva amb número 220180010377 amb càrrec a la
l’aplicació pressupostària aplicació 302 92001 22799 CONSULTORIA i LOPD

5. Valoració criteris.
A banda del preu es valorarà també l’oferta de serveis, la formació, i la durada del servei,
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