CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.
4838/2021

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

La Junta de Govern Local

22/11/2021

EN QUALITAT DE SECRETÀRIA ACCIDENTAL D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:
8. EXPEDIENT 4838/2021. APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE
CONSULTORIA PER A L'ADAPTACIÓ A L'ESQUEMA NACIONAL DE
SEGURETAT, AL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES I SERVEI
DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES PER UN TERMINI DE DOS ANYS I
PRORROGABLE ANUALMENT PER DOS ANYS MÉS I FIXAR LA QUANTITAT
DE 18.000 EUROS ANUALS (SENSE IVA) COM EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ
I UN VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DE 72.000 EUROS (SENSE IVA) PER
LA DURADA MÀXIMA DEL CONTRACTE, PRÒRROGUES INCLOSES
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist l’informe del tècnic de contractació en que justifica degudament la motivació i
l’adequació a la normativa vigent que permet la present contractació així com l’informe
d’intervenció.
De conformitat amb allò que disposen els articles 17 i 159 i concordants de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP).
La Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.- Aprovar, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació del contracte dels serveis de consultoria per a l’adaptació a l’Esquema
Nacional de Seguretat (ENS), al Reglament General de Protecció de Dades i servei de
Delegat de Protecció de dades a l’Ajuntament de Llinars del Vallès per un termini de
dos anys i prorrogable anualment per dos anys més, amb tots els documents que
l'integren i fixar la quantitat de 18.000 euros anuals (sense IVA) com el pressupost de
licitació i un valor estimat del contracte de 72.000 euros (sense IVA) per la durada
màxima del contracte prorrogues incloses fixada en quatre anys.
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Vista la necessitat de disposar dels serveis de consultoria per a l’adaptació a
l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), al Reglament General de Protecció de Dades
i servei de Delegat de Protecció de dades a l’Ajuntament de Llinars del Vallès, s’ha
redactat el corresponent plec de prescripcions tècniques que conté la descripció dels
serveis a prestar així com el plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la licitació del contracte de serveis mitjançant procediment obert simplificat, amb
varis criteris de valoració i amb un pressupost de licitació de 18.000 euros anuals
(sense IVA), segons consta a l'expedient 4838/2021.

SEGON.- D’acord amb l’informe d’intervenció, la despesa derivada d’aquesta
contractació es farà conforme a l’establert a l’apartat segon de la Disposició Addicional
Tercera de la LCSP què estableix que es podran tramitar anticipadament els
contractes la qual execució material s’hagi de començar a l’exercici següent sotmetent
l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han
de finançar el corresponent contracte.
TERCER.- Aprovar, de conformitat amb l’article 122 i 124 de la LCSP, el plec de
clàusules administratives particulars i tècniques reguladores de l’esmentat contracte de
serveis, i que han de regir la contractació, regulant els aspectes jurídics, econòmics i
tècnics del contracte.
QUART.- Convocar licitació electrònica mitjançant procediment obert, amb varis
criteris de valoració, en aplicació de l’article 159 i concordants de la LCSP i disposar la
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant, i fixar en quinze dies naturals
a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant el
període de presentació de proposicions amb l’eina Sobre Digital.
I perquè així hi consti allà on convingui, emeto el present certificat per ordre i amb el
vist i plau del Sr. Alcalde de conformitat amb l’establert en l’article 206 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Públiques.
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A Llinars del Vallès, a la data del marge.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

