MEMÒRIA SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA
CONTRACTACIÓ 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 A L’AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLES
1. Objecte, característiques i prestacions del contracte.
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Àrea de Noves Tecnologies de
l’Ajuntament de Llinars del Vallès consistent en la prestació de serveis corresponents a
l’adaptació al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de
2016, i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels drets digitals; els serveis de consultoria jurídica continuada en matèria de protecció de
dades i els serveis de delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.
S’entén com adaptació al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva
95/46/CE (en endavant RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i Garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD), totes aquelles tasques i
funcions compreses en la clàusula 4.1 del plec de prescripcions tècniques.

L’article 37.1.a del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril
del 2016, obliga a les autoritats o organismes públics a tenir un delegat de protecció de dades
(DPD) que exerceixi de garant del compliment de la normativa de protecció de dades i que
s’encarregui de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa
de protecció de dades.
L’article 37.3 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril
del 2016, estableix que, quan el responsable o l’encarregat del tractament de dades sigui una
autoritat o un organisme públic, es pot designar un únic delegat de protecció de dades per a
diverses d’aquestes autoritats o organismes, tenint en compte la seva estructura organitzativa i
la seva grandària.
D’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP), per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 el contracte té la
qualificació de contracte administratiu de serveis

Insuficiència de mitjans.
L’article 116.4.f) de la LCSP estableix que quan sigui necessari subscriure un contracte de
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S’entén com a “Delegat de Protecció de Dades” (en endavant DPD) el regulat al Capítol IV,
Secció 4, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques em el que respecta al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE,
incloent també les tasques i/o funcions establertes en la clàusula 4.2 i 4.3. del plec de
prescripcions tècniques.

serveis, prèviament s’haurà de justificar
mitjans.

adequadament a l’expedient la insuficiència de

El DPD s’ha de nomenar tenint en compte les seves qualificacions professionals i, en particular,
el seu coneixement de la legislació i la pràctica de la protecció de dades.
Tenint en compte que entre les funcions del DPD s’inclou l’assessorament al responsable o
l’encarregat de tot el referent a la normativa sobre protecció de dades, els coneixements
jurídics en la matèria són sens dubte necessaris, però també cal que compti amb coneixements
aliens a l’àmbit estrictament jurídic, com per exemple en matèria de tecnologia aplicada al
tractament de dades o en relació amb l’àmbit d’activitat de l’organització en la qual exerceix la
seva tasca, aquest Ajuntament actualment no disposa de mitjans personals per tal de designar
a cap membre del personal de l’Ajuntament com a Delegat de Protecció de Dades, motiu pel
qual és necessari contractar-lo, el qual pot ser extern, per mitjà d’un contracte de serveis.
El Codi CPV que correspon és:
Codi CPV
Descripció
72300000- Serveis relacionats amb dades.
8
79411000- Serveis generals de consultoria en
8
gestió.

2. Justificació de la necessitat del contracte i impossibilitat de dur a terme la prestació
amb mitjans interns/propis.
El plec de prescripcions tècniques recull les necessitats del contracte així com totes les seves
especificacions i detalls del mateix.

3. Import de la licitació i valor estimat del contracte.
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 18.000 euros anuals
(sense IVA).
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i
concordants LCSP.
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària d’acord amb l’informe d’intervenció que consta a l’expedient i 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
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L’Ajuntament de Llinars del Vallès no disposa actualment de mitjans ni materials ni personals
propis suficients per prestar els serveis, i resulta necessari la seva contractació externa.

l’exercici següent sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació
dels recursos que han de finançar el corresponent contracte.
Es tracta d’un servei que afecta diversos exercici econòmics d’acord amb el següent
desglossament:
2022
2023
2024
2025

21.780,00€
21.780,00€
21.780,00€ (si es prorroga)
21.780,00€ (si es prorroga)

4. Licitació per lots.
D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho
permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts
mitjançant la divisió en lots.
Per la naturalesa de les prestacions a contractar, no és possible entendre aquestes com una
realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de
forma independent.
És per això que la divisió en lots no procedeix en aquest contracte atès que la realització
independent de les prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta
execució del mateix des del punt de vista tècnic. A més, cal tenir en compte que el pressupost
del contracte no és cap barrera a l’accés al contracte de les PIME.

5. Justificació del procediment d’adjudicació i dels criteris de valoració de les ofertes.
Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert simplificat que és considerat en
l’article 131.2 de la LCSP, amb varis criteris de valoració de les ofertes atès que es tracta d’un
contracte que prestacions de caràcter intel·lectual i s’han de tenir en compte diversos factors a
l’hora d’adjudicar-lo i establir la millor oferta relació qualitat - preu .
Com a modalitat es proposa el procediment obert simplificat previst a l’article 159 de la LCSP, ja
que el valor estimat del contracte no supera els 100.000 euros.
En aquest procediment no procedeix l’exigència de garantia provisional i els licitadors han
d’estar inscrits en el RELI / ROLECE obligatòriament.

6. Durada del contracte.
El contracte tindrà una durada inicial de dos anys, de l’1 de gener de 2022 i finalitzarà el 31 de
desembre de 2023.
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El contracte requereix de la coordinació entre l’equip de treball de consultors en matèria de
protecció de dades i el Delegat de protecció de dades. La divisió en lots posaria en risc la
correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics a la finalitat
requerida.

El contracte es podrà prorrogar anualment fins a dos anys més. Aquestes pròrrogues seran
d’acceptació obligatòria per part de l’empresa adjudicatària. La decisió municipal de prorrogar
el contracte haurà de ser notificada a l’adjudicatari amb una antelació mínima de dos mesos a
l’acabament del contracte o de cadascuna de les pròrrogues, previ acord de l’òrgan
corresponent.

7. Requisits de capacitat i solvència (articles 74 a 94 de la LCSP).
D’acord amb els articles 87 i 90 de la LCSP l’acreditació de la solvència econòmica financera i
tècnica de l’empresari es farà com a mínim amb els mitjans que es detallen a la clàusula 1.11
del PCAP i la persona adscrita a l’execució del contracte hauré de disposar de les titulacions i
experiència requerida en les clàusules corresponents del PCAP.

8. Criteris d’adjudicació (articles 145 de la LCSP).
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
Criteris avaluables de forma automàtica (55%)

1. Oferta econòmica. Fins a 30 punts.
Es puntuarà l’oferta econòmica del pressupost de licitació amb l’aplicació de la següent
fórmula:
P= 30 x(of.b/of.l)
On:
P= punts
Of.l= oferta del licitador que es puntua
Of.b= oferta més econòmica
2. Que els serveis de suport als incidents de seguretat basats en una plataforma online
disposi de característiques addicionals que aportin una major qualitat del servei, fins a
20 punts, d’acord amb el següent detall:
2.1. Que el servei disposi del certificat de conformitat amb l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS) en la seva categoria ALTA i per tant ofereixi una major garantia de
seguretat. Si es disposa, s’atorgaran 5 punts, si no es disposa, 0 punts.
2.2. Que la plataforma disposi de la possibilitat de registrar les activitats realitzades pels
diferents tècnics que actuïn en la resolució d’incidents. Si es disposa, s’atorgaran 5
punts, si no es disposa, 0 punts.
2.3. Que la plataforma disposi d’una base de dades específica per tal de registrar les millors
practiques d’actuació davant d’incidents de seguretat. Si es disposa, s’atorgaran 5
punts, si no es disposa, 0 punts.
2.4. Que la plataforma disposi de la possibilitat de generar mètriques automàtiques i en
temps real sobre el temps de resolució dels incidents de seguretat incloent les
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establertes per l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS). Si es disposa, s’atorgaran 5
punts, si no es disposa, 0 punts.
3. Es valorarà que l’empresa licitador disposi de certificacions vigents que demostrin que
s’ha implantat un sistema de gestió per garantir que s’apliquen les millors pràctiques.
Fins a 5 punts, d’acord amb el següent detall:
3.1. Si es disposa de la ISO 9001, s’atorgaran 2,5 punts. Si no es disposa, 0 punts.
3.2. Si es disposa de la ISO 27001, s’atorgaran 2,5 punts. Si no es disposa, 0 punts.
B.- Els criteris que depenen d’un judici de valor que han de servir de base per a l’adjudicació del
procediment obert són els que seguidament es relacionen per ordre decreixent d’importància i
per la ponderació que se’ls atribueix: (Fins a 45 punts)


Criteris que depenen d’un judici de valor (45%)
4. Projecte – memòria del servei. Fins a 45 punts. En aquest apartat es valorarà la millora
dels requisits mínims exigits als plecs. La proposta d’organització, implantació i fases
del servei, manteniment, formació del personal adscrit a l’execució del contracte, així
com la millora d’altres aspectes recollits el plec de prescripcions tècniques. Fins a un
màxim de 45 punts.

Nota important: Les empreses que no obtinguin en el criteri anterior una puntuació mínima de
22,50 punts, seran excloses de la licitació per considerar que la proposta tècnica presentada no
reuneix els requisits mínims de qualitat i exigència necessaris per la prestació del servei.
9. Condicions especials d’execució.

10) Altres.
Les obligacions del contractista, les penalitats, cessió i subcontractació, modificacions
contractuals i resta de normativa aplicable al present contracte de serveis queden establertes
en el plec de clàusules administratives particulars redactat a tal efecte.

Un cop es tinguin tots els documents necessaris, es procedirà a l’aprovació de l’expedient de
contractació per la Junta de Govern Local i a la seva tramitació.

Llinars del Vallès, data al marge
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
Tècnic de Contractació
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En aplicació de l’article 202 de la LCSP, la clàusula 2.2. del PCAP preveu com a obligació del
contractista el compliment de les condicions especials d’execució del contracte que es fixen a
l’esmentada clàusula.

