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INTERIOR
DE:
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions
A:
Jordi Voltas Francisco - Servei Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni
TEMA: Inici procediment contractació del servei de delegat de protecció de dades
i del servei d'assessorament, consultoria i gestió en matèria de protecció de dades
de caràcter personal
Memòria Justificativa:
La finalitat del contracte és complir amb el Reglament General de Protecció de
Dades 2016/679 del Parlament Europeu (RGPDUE) i de la normativa reguladora de
protecció de dades d'aplicació en el marc de l'Organització de la Seguretat de
l'Ajuntament de Reus i els seus ens dependents així com donar suport als
Departaments i Serveis en la seva tasca de gestió relacionada amb el tractament de
dades personals i el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades.
Informe d’insuficiència de mitjans (serveis):
Aquest servei no és possible realitzar-lo per mitjans propis atès la no disponibilitat
de recursos humans i pressupostaris i que el preu de realitzar-ho internament amb
personal especialitzat és superior al preu de contractar-ho externament tenint en
compte que la normativa en protecció de dades contempla la seva possible
contractació.
Consultes preliminars del mercat:
No aplica
Responsable del contracte:
Responsable de Seguretat i Aplicacions de Gestió
Objecte:
L’objecte del present contracte és disposar del servei extern de "Delegat de
Protecció de Dades" i del "Servei d'assessorament, consultoria i gestió en matèria de
protecció de dades de caràcter personal" complementàries a les funcions del DPD
en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del
Parlament Europeu (RGPDUE) i de la normativa reguladora de protecció de dades.
Lots:
No correspon la divisió de lots al ser un únic tipus de servei no separable per motius
tècnics i de servei.
CPV:
72300000-8 Servicios relacionados con datos
72310000-1 Servicios de tratamiento de datos
Durada:
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2 anys i opcional, dos anys de pròrroga renovable anualment fins a un màxim de 4
anys
Termini:
No aplica
Subrogació en contractes de treball:
No correspon
Finançament:
Licitació anticipada imputable al pressupost 2.019
Valor estimat i pressupost de licitació:
Durada inicial
(2 anys)

Possibles pròrrogues
(2 anys)

Possibles
modificacions
(20% pressupost durada
inicial)

Total

51.840€+IVA
51.840€+IVA
10.368€+IVA
114.048,00€+IVA
Pressupost base de licitació anual IVA inclós: 31.363,20€ (25.920€+IVA)
Desglòs del pressupost base de licitació anual sense IVA per cada ens municipal:
Entitat
Ajuntament de Reus

Total anual
10.285,71 €

Institut Municipal Reus Cultura

1.234,29 €

Fundació IMFE Mas Carandell

1.028,57 €

Institut Municipal de formació i Empresa Mas carandell

1.440,00 €

Consorci Teatre Fortuny

1.028,57 €

Consorci Teatre Bartrina

1.028,57 €

Agència Promoció de Ciutat

1.028,57 €

Reus Desenvolupament Econòmic SA

1.234,29 €

Reus Esport i Lleure SA

1.234,29 €

Reus Transport SA

1.234,29 €

Reus Mobilitat i Serveis SA

1.440,00 €

Reus Serveis Municipals SA – divisió central

1.028,57 €

Reus Serveis Municipals SA – divisió funerària

1.234,29 €

Reus Serveis Municipals SA – divisió aigües

1.440,00 €

TOTAL:
IVA:
TOTAL (IVA inclòs):

25.920,00 €
5.443,20 €
31.363,20 €
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El desglòs de costos directes i indirectes, en base a «Actividades de consultoría de
gestión empresarial CNAE M70», s’ha obtingut a partir dels ràtios sectorials de “la
base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de
España (Central de Balances) / Registros de España (Registros Mercantiles-CPE) /
Comité Europeo de Centrales de Balances“ del pressupost base de licitació sense
IVA de 25.920€ és el següent:

Garantia:
Garantia: 5% de la despesa estimada corresponent a la durada inicial del contracte
Facturació:
Facturació trimestral a partir de la conformitat dels serveis prestats per cada NIF o
entitat a la que se li presti el servei.
Revisió de preus:
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No es preveu.
Procediment adjudicació:
Procediment obert no harmonitzat
Tramitació:
Tràmit ordinari
Contracte reservat:
No correspon
Habilitació professional:
S’acreditarà que la persona o persones que hagin de prestar de forma efectiva els
serveis de DPD compleixin alguna de les següents condicions:
- Justificar una experiència professional de, almenys, cinc anys en projectes i/o
activitats i tasques relacionades amb les funcions del DPD en matèria de protecció
de dades.
- Justificar una experiència professional de, almenys, tres anys en projectes i/o
activitats i tasques relacionades amb les funcions del DPD en matèria de protecció
de dades, i una formació mínima reconeguda de 60 hores en matèria de protecció
de dades.
- Justificar una experiència professional de, almenys, dos anys en projectes i/o
activitats i tasques relacionades amb les funcions del DPD en matèria de protecció
de dades, i una formació mínima reconeguda de 100 hores en matèria de protecció
de dades.
Solvència econòmica i financera:
Assegurança d'indemnització per riscos professionals per import de cobertura no
inferior al doble del valor estimat del contracte.
Volum anual de negocis referit a l’any de major número de negoci dels tres últims
conclosos igual o superior al valor estimat del contracte.
Solvència tècnica o professional:
Es considerarà que disposa de suficient solvència si acredita l'execució de serveis del
mateix objecte del contracte per almenys 4 empreses del sector privat o 2 entitats
dels sector públic amb un import acumulat anual igual o superior al pressupost base
de licitació d'un any, en cadascun dels 3 últims anys.
Classificació:
No és exigible
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Variants:
No correspon
Criteris d’adjudicació:
Segons annex adjunt
Baixa presumptament anormal o desproporcionada:
Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles ofertes
que es trobin en algun dels següents supòsits, pel que fa a a l’oferta econòmica del
servei, i a més, hagin obtingut més de 60 punts en la resta de criteris de valoració:
- Quan concorrent un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l'altra oferta.
- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s'exclourà
pel còmput de l'esmentada mitja l'oferta de quantia més elevada quan sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a l'esmentada mitja. En qualsevol cas, es
considerarà desproporcionada la baixa superior de 25 unitats percentuals.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si
entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitja, en més de 10
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja, només amb les ofertes
que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes
és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
Comitè d’experts:
No procedeix ja que la valoració de criteris objectius és del 60% de la puntuació
Modificacions del contracte:
Durant la durada del contracte, es podran realitzar modificacions a l’alça o la baixa en
un màxim del 20% el pressupost per jornades addicionals de consultoria o formació
d’acord a l’objecte del contracte segons el preu hora adjudicat.

Condicions especials d’execució:
Aquesta licitació regula 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), com a condició especial d'execució s'haurà d'executar el
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servei amb innovació amb una gestió realitzada totalment per mitjans exclusivament
electrònics.
Obligacions contractuals essencials:
Incompliment del RGPD i deure del secret i confidencialitat de la informació o
sistemes accedits.
Penalitats específiques:
Aplicar un sistema de faltes lleus, greus i molt greus de manera que tres faltes lleus
facin una greu, tres faltes greus facin una molt greu i dos faltes molt greus donin la
possibilitat a la corporació municipal de cancel·lar el contracte automàticament
sense cap tipus de contraprestació. Cal tenir en compte també, les penalitzacions
indicades en l’annex del plec de clàusules tècniques.
Causes de resolució:
Per aplicació de les penalitats o incompliment del RGPD o deure del secret i
confidencialitat de la informació o sistemes accedits.
Cessió del contracte:
Admissible
Subcontractació:
No s’admet subcontractacions
Repercussions econòmiques del contracte:
En el contracte es preveu totes les despeses del servei que s’haurà de preveure a
partir de l’anualitat 2.019 i successives segons la durada del contracte atès que
aquesta obligació legal i que està previst dotar en el proper pressupost i successius.
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Model oferta econòmica:
El/la Sr./Sra. ................................................ amb residència a .............................., al
carrer...................................................... número........... amb NIF.................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte del servei de delegat de protecció de dades i del
servei d'assessorament, consultoria i gestió en matèria de protecció de dades de
caràcter personal es compromet (en nom propi / en nom i representació de
l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats al
plec pels preus següents (IVA no inclòs):
Entitat

Treballadors

Servei DPD

Assessorament

Total anual

675-750

X.XXX,XX€

X.XXX,XX€

XX.XXX,XX€

Institut Municipal Reus Cultura

25-35

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

Fundació IMFE Mas Carandell

10-15

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

80-100

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

Consorci Teatre Fortuny

10-15

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

Consorci Teatre Bartrina

5-10

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

Agència Promoció de Ciutat

10-15

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

Reus Desenvolupament Econòmic SA

30-50

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

Reus Esport i Lleure SA

20-30

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

Reus Transport SA

50-60

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

100-120

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

Reus Serveis Municipals SA – divisió
central

5-10

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

Reus Serveis Municipals SA – divisió
funerària

25-35

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

Reus Serveis Municipals SA – divisió
aigües

80-100

XXX,XX€

XXX,XX€

X.XXX,XX€

TOTAL 1er any:

XX.XXX,XX€

XX.XXX,XX€

XX.XXX,XX€

TOTAL 2on any:

XX.XXX,XX€

XX.XXX,XX€

XX.XXX,XX€

TOTAL (dues anualitats):

XX.XXX,XX€

XX.XXX,XX€

XX.XXX,XX€

Ajuntament de Reus

Institut Municipal de formació i Empresa

Reus Mobilitat i Serveis SA

Preu hora de consultoria/formació addicional: XX,XX€/hora
Aplicació web per a recollir, gestionar i fer seguiment de les peticions del servei: SI o NO

Realització d'Auditories Internes dels Sistemes d'Informació seguint els criteris de
l'Esquema Nacional de Seguretat: SI o NO
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Els preus oferts no poden ser superiors al pressupost anual detallat per cada entitat. El preu
hora de consultoria/formació no podrà ser superior a 60€/horaÌVA

Atesa la informació indicada d’acord als requeriments d’informació de contractació
que ha d’incloure el informe de necessitats, sol·licito s’iniciï els tràmits de
contractació mitjançant procediment obert no harmonitzat tramitació ordinària del
servei de delegat de protecció de dades i del servei d'assessorament, consultoria i
gestió en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Atentament,
Andreu
Retamero
Pallarés DNI
39682922X
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Andreu Retamero
Pallarés - DNI
39682922X (SIG)
Fecha:
2019.02.22
09:02:50 +01'00'

Andreu Retamero Pallarès
Responsable de Seguretat i
Aplicacions de Gestió

Firmado

CPISR-1 C digitalmente por
C Josep
Josep Solé CPISR-1
Solé Tarragó
2019.03.12
Tarragó Fecha:
09:58:29 +01'00'
Josep Solé Tarragó
Gerent de Serveis Generals

digitalmente
CPISR-1 C Firmado
por CPISR-1 C Oscar
Oscar Hellin Hellin Escribano
Fecha: 2019.02.22
Escribano 10:37:12 +01'00'

Oscar Hellín Escribano
Coordinador del Servei de Tecnologies
de la Informació i Telecomunicacions
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ANNEX – CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Els criteris aplicables a la present contractació són els següents:
Taula de Criteris

Punts

A

CRITERIS DE VALORACIÓ OBTINGUTS AUTOMÀTICAMENT

60

A1

Oferta econòmica

20

A2

Preu hora de consultoria/formació

10

MILLORES OBJECTIVES
A3

Aplicació web per a recollir, gestionar i fer seguiment de les peticions de
servei

10

A4

Realització d'Auditories Internes dels Sistemes d'Informació

20

B

CRITERIS DE VALORACIÓ OBTINGUTS AMB JUDICI DE VALOR

40

B1

Metodologia de treball plantejada per a la prestació del servei de Delegat de
Protecció de Dades

5

B2

Qualitat professional del Delegat de Protecció de Dades

10

B3

Metodologia de treball plantejada per a la prestació del servei
d'assessorament, consultoria i gestió en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.

10

B4

Mecanismes de seguiment i avaluació de la prestació del servei

5

B5

Pla de formació

5

B6

Pla d'auditoria interna

5
Total

A – CRITERIS DE VALORACIÓ OBTINGUTS AUTOMÀTICAMENT
A1. Oferta Econòmica

(20 punts)

La valoració aplicarà la fórmula següent:
Puntuació = ( (IL – Ov) / (IL – Om) ) * 20

(60 punts)

100
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on Ov = oferta a valorar, Om = Oferta més avantatjosa i IL és import de licitació
S'arrodonirà els càlculs a dos decimals.
A2. Preu hora de consultoria/formació

(10 punts)

La valoració aplicarà la fórmula següent:
Puntuació = ( (IL – Ov) / (IL – Om) ) * 10
on Ov = oferta a valorar, Om = Oferta més avantatjosa i IL és import de licitació
S'arrodonirà els càlculs a dos decimals.
A3. Aplicació web per a recollir, gestionar i fer seguiment de les peticions de servei
(10 punts)
Disposar d'una aplicació accessible via web i responsiva per a recollir i gestionar les
peticions de servei i consultes que faci la corporació municipal en matèria de
protecció de dades. Aquesta aplicació ha de permetre que es generin tiquets de
serveis als serveis municipals.
El Responsable del Contracte municipal podrà consultar el global dels tiquets oberts
pels diferents ens i serveis municipals i l'estat dels seus tiquets.
Caldrà detallar en l’oferta del sobre C com és l’aplicació si s’ofereix. Si l’ofereix
s’obtindrà 10 punts i si no l’ofereix o s’ofereix de forma deficient sense complir tots
els requeriments 0 punts.
A4. Realització d'Auditories Internes dels Sistemes d'Informació (20 punts)
Realització, com a mínim anualment, d'una Auditoria Interna de seguretat, seguint
els criteris de l'Esquema Nacional de Seguretat, de tots els Sistemes d'Informació
incloent sistemes d’informació municipals, aplicacions mòbils, webs municipals,
serveis al núvol i ús de xarxes socials per part dels treballadors municipals. Caldrà
detallar en l’oferta del sobre C com és realitzarà aquesta auditoria si s’ofereix,
descrivint la metodologia i abast de l'auditoria i la seva integració i complementació
amb l'auditoria interna de protecció de dades.
Si l’ofereix s’obtindrà 20 punts i sinó 0 punts.

B – CRITERIS DE VALORACIÓ OBTINGUTS AMB JUDICI DE VALOR (40 punts)
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S'assignarà un màxim de 40 punts d'acord amb la qualitat i l'especificitat de la
proposta de prestació de serveis presentada segons els requeriments tècnics.
La valoració de les propostes tècniques seguirà la fórmula següent:

S'aplicarà la següent baremació per a cada apartat, a excepció de l’ apartat B2 , a la
proposta presentada per les empreses licitadores per a obtenir la Valoració tècnica
de l'Oferta que es puntua (VTop) :
◦
◦
◦
◦

Excel·lent
100% de la puntuació del criteri
Bona
66% de la puntuació del criteri
Acceptable
33% de la puntuació del criteri
En el cas que la proposta compleixi amb els mínims exigits en el plec
tècnic sense aportar cap element que ho millori, es puntuarà el criteri amb
0 punts.

Aquests criteris es correspondran amb les següents consideracions:




EXCEL·LENT: la proposta supera de forma molt satisfactòria els mínims exigits.
BONA: la proposta supera els mínims exigits aportant aspectes avantatjosos
per al millor desenvolupament del servei.
ACCEPTABLE: la proposta millora de forma discreta els mínims exigits.

Després, aquest valor s'utilitzarà per a aplicar la fórmula de valoració de propostes
tècniques i atorgar a la proposta a valorar la puntuació definitiva del criteri.
Condició per a la puntuació de les valoracions: si cap de les valoracions de les
propostes tècniques assoleix el 50% de la puntuació del criteri, es considerarà que
la puntuació a atorgar és el valor obtingut en la fase de valoració tècnica del criteri.

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.

B2. Qualitat professional del Delegat de Protecció de Dades ( 10 punts)
Per a la valoració dels mèrits de la persona que realitzarà de forma efectiva el serveis
de Delegat de Protecció de Dades s'aplicarà el barem següent:
Certificació

Total
Puntuació

Delegat de Protecció de Dades
(Esquema AEPD-DPD)

5

Mestratge o Doctorat en matèria de Protecció de Dades
Personals

3

Llicenciatura o Grau en dret

2

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.

B4. Mecanismes de seguiment i avaluació de la prestació del servei

( 5 punts)

Es valorarà la metodologia de treball plantejada, així com els mecanismes de
seguiment i avaluació del desenvolupament del servei.
Els documents que formin part de la proposta tècnica s’han de presentar en un
format estàndard no protegit (PDF, Microsoft Office, Open Document o similar), i
que accepti cerques, seleccions i copiat del text.
El licitador haurà d’incloure tota la informació i detall necessaris per tal de realitzar
una correcta valoració de tots els aspectes tècnics avaluables. No es donarà per
suposada cap informació que no sigui explícitament inclosa a la proposta.
B5. Pla de formació, valorant-se la incorporació de temari

(5 punts)

Es demana la realització d'un Pla de Formació contínua i planificada en el temps de
la prestació del servei. Es valorarà la metodologia de treball, temari i l'adequació a
una administració pública local de les formacions plantejades en el Pla de formació
per tots els ens municipals.
B6. Pla d'auditoria interna, valorant-se la metodologia utilitzada

(5 punts)
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Es demana la realització d'un Pla d'auditories internes de forma continuada i
planificada durant el temps de la prestació del servei i que siguin complementàries a
les Auditories Externes Obligatòries que realitzarà una empresa diferent de la
contractista. Es valorarà la metodologia del Pla d'auditoria, la seva orientació a la
millora continuada de l'aplicació i compliment del RGPD.

