ANTECEDENTS
1.- En data 24 de gener de 2019 es va signar el contracte dels 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 amb vigència fins
al 31 de gener 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.- 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 i fins a 31 de desembre de 2021 amb els mateixos termes que
el contracte inicial.

ACCIÓ

3.- S’ha previst consignar crèdit suficient per atendre aquesta pròrroga al pressupost per a
l’any 2021.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’apartat D del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquesta contractació, quant a la possibilitat de pròrroga.
Segon.- L’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
quant a la durada dels serveis.
Tercer.- Els articles 15.2 i 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, quant a la competència del conseller
delegat en matèria de contractació.
Per tant,
RESOLC
1.- Prorrogar el contracte dels 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 amb l’empresa ECIJA & ASOCIADOS ABOGADOS
BARCELONA, SL., amb NIF núm. B65434136 pel període de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de
desembre de 2021, amb els mateixos termes que el contracte inicial, a càrrec del pressupost
d’ACCIÓ per a l’any 2021 supeditat a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient
a l’esmentat pressupost.
2.- Requerir a l’esmentada empresa que procedeixi a la signatura del contracte de pròrroga
corresponent.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal contenciós administratiu competent,
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en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós
administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, a la data de la signatura

ACCIÓ

Joan Romero i Circuns
Conseller delegat
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