SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE EXP. SC-18-00785
REUNITS
D’una part, el Sr. Joan Romero i Circuns, conseller delegat de l’Agència per a la Competitivitat de
l’Empresa (en endavant, ACCIÓ) en virtut de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya
GOV/80/2017, de 13 de juny, de nomenament i actuant en ús de les atribucions que li confereix
l’article 15 dels seus estatuts, aprovats pel Decret 223/2015, de 6 d’octubre. Amb domicili al Passeig
de Gràcia, número 129, CP 08008 de Barcelona i proveïda de NIF número S-0800476-D.
I, de l’altra part, el senyor Gabriel Nadal Vallvé, en representació de companyia mercantil ECIJA &
ASOCIADOS ABOGADOS BARCELONA, SL., amb NIF núm. B65434136 i domicili social a
l’Avinguda Diagonal, 458 planta 6, 08006 Barcelona, de la qual actua en qualitat de Conseller
Delegat, segons escriptura pública atorgada davant el Notari de Barcelona, Sra. Amanay Rivas Ruiz,
en data 21 d’octubre de 2010 amb número de protocol 613.
MANIFESTEN
1.- Que ACCIÓ va licitar els serveis de Delegat de Protecció de dades conforme el Reglament
Europeu de Protecció de Dades a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ i
l’assessorament integral en aquesta matèria, mitjançant un procediment obert amb expedient SC18-00785 del qual va resultar adjudicatària l’empresa ECIJA & ASOCIADOS ABOGADOS
BARCELONA, SL per un import anual de VINT-I-QUATRE MIL EUROS (24.000,00€), IVA exclòs i
amb vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2.- Que en data 13 de novembre de 2019 es va signar la pròrroga del citat expedient amb vigència
fins a 31 de desembre de 2020 amb els mateixos termes que el contracte inicial.
3.- Que en data 15 de setembre de 2020 el Responsable d’Assessorament Legal de l’Àrea
d’Assessoria Jurídica i Contractació d’ACCIÓ proposa que es prorrogui novament el contracte amb
vigència des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021 i amb els mateixos termes que
el contracte inicial.
4.- Que l’expedient de pròrroga va ser aprovat per resolució de l’òrgan de contractació de 17 de
setembre de 2020.
Que, per tal de regular les condicions relatives a la pròrroga del contracte, les parts formalitzen el
present contracte, en base a les condicions que es fan constar a continuació.
CLÀUSULES
ÚNICA.- Les parts acorden prorrogar el contracte esmentat, en els mateixos termes i condicions
inicialment previstos i pel període comprès entre l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de
2021 i per un import de VINT-I-QUATRE MIL EUROS (24.000,00€), IVA exclòs.
I per a que quedi constància i sigui efectiu, signen aquest document

Sr. Joan Romero i Circuns
Conseller delegat d’ACCIÓ

Sr. Gabriel Nadal Vallvé
Conseller delegat d’ ECIJA & ASOCIADOS
ABOGADOS BARCELONA, SL.
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