Vist l'expedient que, d'ofici, es tramita a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ per a la
contractació del servei del 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
i, vistos els següents,

ANTEDECENTS DE FET
1. Que en data 5 de desembre de 2018 es publica al Perfil de contractant d’ACCIÓ l’anunci de licitació de la
contractació del servei del 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.
2. Que dins del termini establert a l’anunci de licitació presenten proposta les següents empreses:
- ECIJA ASOCIADOS ABOGADOS BARCELONA SL
- GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L
- Global Legal Data
- DRET EN XARXA, S.L.
Que presenta proposta fora de termini la següent empresa:
- DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS, SLP
3. Que en data 21 de desembre de 2018 la mesa de contractació es reuneix per efectuar l’obertura dels
sobres A que contenen la documentació administrativa de les empreses licitadores. Que ECIJA ASOCIADOS
ABOGADOS BARCELONA SL és admesa a licitar; GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L.: se li requereixen
esmenes però no les aporta dins de termini i, per tant, no és admesa a licitar; Global Legal Data: presenta la
documentació requerida al plec de clàusules administratives particulars, però no compleix els requisits
mínims establerts a la clàusula G.1 b) relatius a la solvència tècnica o professional atès que no acredita haver
realitzat un mínim de 2 serveis o treballs d’igual o similar naturalesa i d’import igual o superior al pressupost
de licitació, per tant, és rebutjada a licitar; DRET EN XARXA, S.L.: se li requereixen esmenes però no les aporta
dins de termini i, per tant, no és admesa a licitar.
4. Que en data 27 de desembre de 2018 la mesa de contractació realitza l’obertura dels sobres B. A la
finalització de l’acte, la mesa trasllada la proposta presentada per ECIJA ASOCIADOS ABOGADOS BARCELONA
SL als vocals tècnics perquè emetin el corresponen informe de valoració.
5. Que en data 31 de desembre de 2018 la mesa rep l’informe emès pels Vocals Tècnics de la Mesa de
Contractació que valoren tècnicament la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos
a un judici de valor I que s’annexa a aquesta resolució. La mesa de contractació fa seu l’informe i s’atribueix
als licitadors la següent puntuació:
PUNTUCIÓ SOBRE B
Sobre B

ECIJA ASOCIADOS ABOGADOS
BARCELONA, SL

38
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6.- Que en data 31 de desembre de 2018 la mesa de contractació efectua l’obertura dels sobres C que conté
la documentació relacionada amb els criteris quantificables de forma automàtica. Les propostes
econòmiques presentades per les empreses són:

ECIJA ASOCIADOS ABOGADOS
BARCELONA, SL

OFERTA ECONÒMICA
Oferta econòmica

24.000,00 €

Les puntuacions atorgades a les empreses en aquest sobre són:
OFERTA ECONÒMICA

ECIJA ASOCIADOS ABOGADOS
BARCELONA, SL

Oferta econòmica

55

Avaluació automàtica consultes

5

Puntuació total sobre C

60

Així doncs, les puntuacions finals atorgades a les empreses són:

PUNTUCIÓ FINAL

ECIJA ASOCIADOS ABOGADOS
BARCELONA, SL

TOTAL

98

7- Que la mesa una vegada efectuada la valoració de les propostes, formula proposta d’adjudicació de
l'al·ludit contracte en favor de l'oferta presentada per ECIJA ASOCIADOS ABOGADOS BARCELONA, SL, per
considerar-la la millor oferta.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Segon.- Article 22.2 del Decret 223/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de
l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.
Per tot l'exposat,

RESOLC

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ECIJA ASOCIADOS ABOGADOS BARCELONA, SL amb NIF núm.
B65434136 el contracte de 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, per import de VINT-I-QUATRE MIL EUROS (24.000,00€), IVA exclòs.
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SEGON.- Publicar aquesta resolució al perfil de contractant d’ACCIÓ.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i requerir-lo perquè formalitzi el contracte
corresponent, dins dels 15 dies hàbils següents de rebre la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb
l’establert a l’article 153 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
QUART.- Notificar aquesta resolució a la resta d’interessats.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant del conseller delegat de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
directament un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en
el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8,
14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sr. Joan Romero i Circuns
Conseller delegat
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