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Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Contractació

APROVAR LA CONTRACTACIÓ I OBRIR EL PROCEDIMENT LICITATORI PER A
L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I D'AUDITORIA EN MATÈRIA DE
PROTECCIÓ DE DADES I DE SEGURETAT, REFERENT A LES DADES DE CARÀCTER
PERSONAL I ELS SISTEMES D'INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
El tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports,
en ús de les competències delegades per a la gestió de la contractació com a conseqüència de
la situació de crisi Sanitària del COVID-19, per l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en
la sessió AJT/JGL/24/2020 de 17 de juny de 2020, publicat en el BOPB el 30 de juny de 2020.
Per provisió del tinent d’alcaldia titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports s’ha disposat l’inici de l’expedient administratiu per procedir a la contractació
del servei d’assistència tècnica i d’auditoria en matèria de protecció de dades i de seguretat,
referent a les dades de caràcter personal i els sistemes d’informació de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat (AS-19/2021).
S’han redactat les clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir la
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei d’assistència tècnica i
d’auditoria en matèria de protecció de dades i de seguretat, referent a les dades de caràcter
personal i els sistemes d’informació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
El valor estimat del contracte, calculat de conformitat amb l’art. 101 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, és per un import de 99.900,00 euros.
La despesa derivada del contracte, que ascendeix a l’import de 80.586,00 euros (66.600,00
euros més 13.986,00 euros del 21% d’IVA), té caràcter plurianual i anirà a càrrec dels
pressupostos municipals corresponents.
Vist l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes a la Junta de Govern Local en virtut de la Disposició
Addicional Segona, apartat 4, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
VISTA la delegació efectuada al Primer Tinent d’Alcalde, ponent de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports per la Junta de Govern Local mitjançant acord
adoptat en sessió de data 17 de juny de 2020, relatiu als acords en matèria de contractació fins
a la finalització de la situació de crisi Sanitària que haurà ser declarada pel Govern de l’Estat,
segons la qual els actes dictats per aquest s’entenen dictats per la Junta de Govern Local
(BOPB 30/06/2020).
El tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports,
RESOL:
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Primer.- APROVAR la contractació del servei d’assistència tècnica i d’auditoria en matèria de
protecció de dades i de seguretat, referent a les dades de caràcter personal i els sistemes
d’informació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per un valor estimat de 99.900,00
euros.
Segon.- APROVAR les clàusules administratives particulars i tècniques que hauran de regir
l’esmentada contractació.
Tercer.- APROVAR la despesa derivada de l’execució del contracte, per import de 80.586,00
euros (66.600,00 euros més 13.986,00 euros del 21% d’IVA), que té caràcter plurianual i es
distribueix com segueix:
- Exercici 2021, per import de 20.146,50 euros (16.650,00 euros més 3.496,50 euros d’IVA),
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9205.227.99.02 del pressupost municipal de
2021, segons certificat de retenció de crèdits núm. 210009879 de data 5 de febrer de 2021,
emès per la Intervenció General.
- Exercici 2022, per import de 40.293,00 euros (33.300,00 euros més 6.993,00 euros d’IVA),
podrà fer-se efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9205.227.99.02, d’acord
amb el número de desconcentració 210005799K emès per la Intervenció general; i resta
subordinada al crèdit adequat i suficient que s’autoritzi al pressupost municipal de
conformitat amb l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
- Exercici 2023, per import de 20.146,50 euros (16.650,00 euros més 3.496,50 euros d’IVA),
podrà fer-se efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9205.227.99.02, d’acord
amb el número de desconcentració 210005800E emès per la Intervenció general; i resta
subordinada al crèdit adequat i suficient que s’autoritzi al pressupost municipal de
conformitat amb l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Quart.- OBRIR el procediment licitatori per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert
simplificat, del contracte del servei d’assistència tècnica i d’auditoria en matèria de protecció de
dades i de seguretat, referent a les dades de caràcter personal i els sistemes d’informació de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Cinquè.- Comunicar aquests acords als serveis tècnics municipals per al seu coneixement i als
efectes adients.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
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Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.

F_GRPFIRMA_CARRECS_ELECTES

C
3/3

