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Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions
Jordi Voltas Francisco - Servei Aprovisionaments, Contractació i
Patrimoni
TEMA: Informe d’esmenes d’acord al informe de fiscalització prèvia
limitada de l’expedient S-0212/2018 per la contractació del servei delegat
de protecció de dades i servei d'assessorament, consultoria i gestió en
matèria de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Atès el informe de fiscalització prèvia limitada favorable amb observacions
de 12/04/2019 on s’indiquen les següents tres observacions a esmenar:
1- En els criteris d'adjudicació automàtics: hi ha 1 criteri en els que es
podria modular o graduar la puntuació a atorgar (A3. aplicació web):
enlloc d'atorgar tota la puntuació 10 punts si es té, o 0 punts si es
deficitària o no ho te el licitador. En els criteris sotmesos a judici de valor
als apartats relatius a la valoració de les metodologies de treball (ap B1 i
B3), caldria indicar com es distribueixen els punts entre els subcriteris
proposats.
2Consta algun document que acredita la reserva de crèdit d'ens
dependents de l'Ajuntament, o d'ens, en que no s'ajusta l'import de la
quantitat reservada, a la prevista al plec de clàusules administratives
particulars. (en alguns casos son insuficients, i no garanteixin que existeixi
plena disponibilitat pressupostària, tal i com exigeix l’art 116 de la LCSP.
3- La RC de l’Ajuntament del 2019 és insuficient. Caldria condicionar la
contractació i execució del contracte a la disponibilitat econòmica del
pressupost.

Respecte a l'observació 1 i referent al criteri d'adjudicació automàtic (A3.
Aplicació web) on es recomana modular la puntuació entre 10 i 0 punts
s'han afegit uns subcriteris que permeten que es moduli la puntuació. El
nou redactat que incorpora els subcriteris s'adjunta tot seguit.
A3. Aplicació web per a recollir, gestionar i fer seguiment de
les peticions de servei (10 punts)
Disposar d'una aplicació accessible via web per a gestionar les
peticions de servei i consultes que faci la corporació municipal en
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matèria de protecció de dades. Aquesta aplicació ha de permetre
que es generin tiquets de peticions de serveis per usuaris dels
diferents serveis i ens municipals i poder consultar-ne el seu estat.
Si no s'ofereix cap aplicació web s'obtindran 0 punts, si s'ofereix
s'obtindran 4 punts.
En cas d'oferir-se una aplicació, si és responsiva, i per tant, també
funciona correctament i està adequada per al seu ús amb tauletes i
mòbils, s'obtindran 2 punts addicionals.
En cas d'oferir-se una aplicació, si disposa d'un perfil
d'administrador que permeti consultar i gestionar el global de
tiquets oberts per els altres usuaris de l'entitat i el seu estat,
s'obtindran 2 punts addicionals.
En cas d'oferir-se una aplicació, si permet la gestió separada i de
forma independent per a l'Ajuntament i els seus ens municipals,
s'obtindran 2 punts addicionals.
Caldrà detallar en l’oferta del sobre C com és l’aplicació, si s’ofereix,
i si compleix o no cadascun dels subcriteris detallats.

Respecte a l'observació 1 i referent als criteris sotmesos a judici de valor
als apartats relatius a la valoració de les metodologies de treball apartat
B1 i B3 on es demanen indicacions sobre la distribució dels punts sobre els
subcriteris proposats, s'indica a continuació la forma de càlcul de la
distribució del total de la puntuació del criteri sobre els subcriteris. La
distribució del total dels punts de cada criteri es repartirà de forma
homogènia i proporcional entre els seus subcriteris atorgant-ne una
puntuació igual a cada subcriteri del criteri. Per exemple, si el criteri té 9
subcriteris el valor de cada subcriteri serà 1/9 del valor total del criteri.
Per a recollir les modificacions sobre aquest punt es proposen el següents
redactats per als criteris:
B1. Metodologia de treball plantejada pel servei de Delegat
de Protecció de Dades (5 punts)
Es valorarà l’abast i detall de tasques i funcions a desenvolupar
consistents en:
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Informar i assessorar al Responsable de Tractament.
Supervisar l'aplicació i compliment del RGPD
Supervisar i participar en la realització de les avaluacions
d'impacte.
Realització les respostes a requeriment de l'autoritat de
control.
Realització de les respostes a requeriment de la ciutadania en
l'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals.
Cooperar amb l'autoritat de control i actuar com a punt de
contacte amb els interessats
Assegurar l'existència i manteniment de la documentació
obligatòria.
Supervisar l'aplicació efectiva de les polítiques de protecció de
dades, incloses la formació i l'auditoria
Supervisar l'aplicació i efectivitat de les mesures correctives
detectades en les auditories obligatòries en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.
El valor total de la puntuació del criteri es valorarà repartit de forma
homogènia per a cadascun dels seus subcriteris, tenint aquests un
valor de 1/9 del total.
L'oferta ha de detallar de forma clara i separada per a cadascun del
subcriteris la metodologia que s'aplicarà a cadascun d'ells de forma
que permeti la seva valoració de forma separada. En cas de no
detallar-se algun dels subcriteris, la valoració d'aquests subcriteris
serà de 0 punts.

B3.
Metodologia
de
treball
plantejada
pel
servei
d'assessorament, consultoria i gestió en matèria de protecció
de dades de caràcter personal
( 10 punts)
Es valorarà l’abast i detall de tasques i funcions a desenvolupar
consistents en:
Actualitzar i mantenir del Registre d'Activitats de Tractament.
Identificar els contractes que impliquin tractament de dades i
supervisar el compliment de la normativa en protecció de
dades.
Elaborar, mantenir i actualitzar els procediments per atendre
els nous drets dels afectats.
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Supervisar la gestió i notificació de les violacions de seguretat
de les dades personals a l'autoritat de control. Elaborar
informes semestres sobre l'estat dels incidents i violacions de
seguretat produïts.
Elaborar l'anàlisi de riscos en els tractaments quan el nivell de
risc del tractament de dades ho aconselli i revisar l'aplicació de
les mesures preses considerant aquesta anàlisi de riscos. Es
valorarà l'elaboració d'una guia o procediment que indiqui
quan s'han de realitzar anàlisis de riscos.
Realització de les avaluacions d'impacte i supervisar el seu
compliment. Es valorarà l'elaboració d'una guia o procediment
que indiqui com i quan s'han de realitzar les avaluacions
d'impacte.
Assegurar l'existència i revisió de la documentació necessària
per a garantir el compliment del RGPD.
Metodologia d'atenció a les consultes que realitzin els
Departaments i Serveis de la corporació municipal referents a
la gestió i tractament de dades de caràcter personal.
Realitzar, caràcter anual, auditories internes amb de
compliment de la normativa de protecció de dades.
El valor total de la puntuació del criteri es valorarà repartit de forma
homogènia per a cadascun dels seus subcriteris, tenint aquests un
valor de 1/9 del total.
L'oferta ha de detallar de forma clara i separada per a cadascun del
subcriteris la metodologia que s'aplicarà a cadascun d'ells de forma
que permeti la seva valoració de forma separada. En cas de no
detallar-se algun dels subcriteris, la valoració d'aquests subcriteris
serà de 0 punts.

Respecte a l'observació 2 referent a algun document que acredita la
reserva de crèdit d'ens dependents de l'Ajuntament, o d'ens, en que no
s'ajusta l'import de la quantitat reservada, a la prevista al plec de
clàusules administratives particulars (en alguns casos son insuficients, i no
garanteixin que existeixi plena disponibilitat pressupostària, tal i com
exigeix l’art 116 de la LCSP).
Les reserves de crèdit fetes per a l'any 2019 no corresponen al total de
l'anualitat donat que la contractació només està prevista fer-la de maig a
desembre ja que fins al 30 d'abril el servei ja està cobert. És per això, que
moltes de les reserves de crèdit dels ens dependents de l'Ajuntament són
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inferiors a una anualitat contemplada al plec i corresponen a 8/12 parts de
l'import efectiu anual corresponents al cost del mesos de maig a
desembre. És per això que els imports presentats per aquests ens són
correctes i suficients per a la contractació del servei tot i ser inferiors a
l'import anual contemplat al plec.
Respecte a l'observació 3 referent a la RC de l’Ajuntament del 2019 és
insuficient. Caldria condicionar la contractació i execució del contracte a la
disponibilitat econòmica del pressupost.
Tal com s'ha comentat en l'observació 2, la RC de l'Ajuntament del 2019
es correspon a la despesa de maig a desembre sobre l'import anual.
L'import anual sense IVA del servei contemplat al plec corresponent a
l'Ajuntament per a l'any 2019 és de 10.285,71 €. La part proporcional de
maig a desembre correspon a 8/12 parts d'aquest import i són 6.857,14 €
que si li apliquem el 21% d'IVA donen els 8.297,14 € contemplats a la RC
de l'Ajuntament per aquest any 2019. La qual cosa fa que no calgui
condicionar la contractació a cap disponibilitat econòmica del pressupost
ja que la RC de l'Ajuntament per al 2019 és suficient.

Atentament,

2019.04.26
11:00:54 +02'00'
Signat electrònicament per
Andreu Retamero Pallarès
Responsable de Seguretat i
Aplicacions de Gestió

