Barcelona,
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.
ANTECEDENTS
PRIMER.- Que el dia 5 de desembre de 2018 el Conseller delegat de l'Agència per a la Competitivitat
de l'Empresa va aprovar el Plec de clàusules particulars del 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.
SEGON.- Que la mesa de contractació, en reunió de data 31 de desembre de 2018 formula proposta
d'adjudicació de l'esmentat contracte en favor de l'oferta presentada per l’empresa ECIJA ASOCIADOS
ABOGADOS BARCELONA, SL, per considerar-la la millor oferta en relació qualitat-preu, amb fonament en les
valoracions, que figuren en l'expedient, efectuades per mesa de contractació d'acord amb els criteris
d'adjudicació establerts en els plecs.
TERCER.- Que el compromís de la despesa l’ha fet la Directora de la Unitat de Gestió Interna i
Recursos amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent.
QUART.- Que la celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació foren acordades per la resolució
del conseller delegat d’ACCIÓ en data 14 de gener de 2019.
CINQUÈ.- Que la notificació de la resolució d’adjudicació al contractista fou portada a terme en data
15 de gener de 2019.
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte d’aquest contracte és la prestació per part del Contractista 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.
Formen part del contracte i tenen caràcter contractual els següents documents:
1) El plec de clàusules administratives particulars.
2) El plec de prescripcions tècniques.
3) L’oferta presentada pel Contractista.
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De la documentació que s’acaba d’indicar com a definitòria de l’objecte d’aquest contracte, manifesten
ambdues parts posseir-ne còpia exacta.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació preferent
aquest contracte i després els documents esmentats per l’ordre de llur numeració.
Segona.- Preu
El preu del contracte es fixa en la quantitat de VINT-I-QUATRE MIL EUROS (24.000,00€), IVA exclòs.

Tercera.- Aplicació pressupostària
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
D/7025/2270089/121 del vigent pressupost d’ACCIÓ.
Quarta.- Pagament del preu
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura mensual expedida d’acord
amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
Les factures, que s’han d’emetre en format electrònic d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, s’han de
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el
número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les
factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el
sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor, i l’oficina comptable
és A09019013 – Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) – 08008 Barcelona (ESP) – Pg. de Gràcia
129.
El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del departament d’Economia i Coneixement
a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures i pagaments de documents), a partir de
l’endemà del registre de la factura.
Cinquena.- Personal encarregat del servei i subcontractació
El Contractista adscriurà al servei objecte del present contracte aquells recursos humans a que ha fet esment
en la seva oferta. En cas contrari o de modificar-lo o canviar-lo, durant el desenvolupament del contracte,
caldrà que demani autorització, amb la presentació de l’informe que motivi els canvis, a ACCIÓ que d’acord
amb aquest informe decidirà sobre el mateix. Serà causa de rescissió de contracte el modificar o canviar el
personal adscrit al servei i sense que s’hagi autoritzat per ACCIÓ.
El personal encarregat del servei haurà de tenir la qualificació professional necessària per a prestar-lo i estarà
composat per un nombre de persones i de dedicació suficient per a la seva realització amb les garanties de
qualitat degudes.
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El Contractista es compromet a no cedir o subcontractar a cap altra empresa, alguna de les parts o la totalitat
de la prestació de serveis objecte d’aquest contracte, a no ser que compti amb l’autorització expressa i per
escrit d’ACCIÓ.
Sisena.- Seguiment del treball
El seguiment del treball a realitzar serà portat a terme pel responsable del contracte, el qual podrà sol·licitar
del Contractista tota la informació que cregui necessària per al seguiment de la prestació de serveis objecte
d’aquest contracte.
Així mateix ACCIÓ donarà la informació i/o materials que tingui en el seu poder i puguin ser d’utilitat o
necessaris per al desenvolupament del treball. Aquesta informació tindrà caràcter confidencial.
Setena.- Confidencialitat
La confidencialitat de les parts ve regulada per allò l’establert a la clàusula vint-i-novena del plec de clàusules
administratives particulars.
Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts s’obliguen al compliment d’allò establert 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 pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garanties dels drets digitals així com, la
normativa aplicable o que la pugui substituir en el futur, en relació a les dades personals a les que tingui accés
durant la vigència del contracte.
En aquest sentit, les dades personals incloses en aquest contracte seran tractades per l’altra part amb la
finalitat de permetre el desenvolupament, compliment i control del present contracte.
El tractament de les dades personals que es realitzi en virtut d’aquest contracte, és necessari per al
compliment del mateix. Totes les dades personals referenciades en el present contracte es conservaran per
les parts mentre subsisteixi aquesta relació i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de
la mateixa.
Als efectes de la normativa de protecció de dades, els intervinents es donen per informats del següent:
-

Els respectius responsables de tractament de dades de caràcter personal són cadascuna de les
entitats a les que es faciliten les dades dels intervinents.

-

Les dades de contacte del responsable de protecció de dades de ECIJA & ASOCIADOS ABOGADOS
BARCELONA, S.L., són: Telèfon: 933 808 255; E-mail: informatica@ecijalegal.com; Adreça postal:
Avinguda Diagonal, 458, 8ª, 08006 Barcelona.

-

Les dades de contacte del responsable de protecció de dades de d’ACCIÓ, són: Telèfon: 934 767 200;
E-mail: dades.accio@gencat.cat; Adreça postal: Passeig de Gràcia, 129 CP 08008 de Barcelona.
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Les dades personals dels intervinents no seran objecte de decisions automatitzades, i podran ser objecte de
cessió a d’altres entitats amb l’única finalitat de respectar un correcte desenvolupament de l’objecte
d’aquest contracte sempre i quan es tinguin subscrits acords de confidencialitat i privacitat conforme la
normativa de protecció de dades amb aquestes terceres entitats, així com amb els proveïdors de serveis que
suporten la gestió del contracte.
En cas que les Parts precisessin contractar serveis de proveïdors ubicats en països que no disposin de
normativa equivalent a l’europea (Tercers Països), per al tractament de les seves dades, aquesta contractació
es realitzarà previ compliment de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, aplicant
les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat. Per més informació sobre les
garanties en relació a les transferències internacionals de dades es pot contactar amb els respectius Delegats
i/o Responsables de protecció de dades.
El titular de les dades personals pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat
i oposició adreçant un escrit a les adreces postals i electròniques indicades anteriorment.
Es facilita més informació sobre el tractament de les dades personals per part d’ACCIÓ al següent enllaç:
http://www.accio.gencat.cat/avis-legal; i per part d’ECIJA: http://www.ecijalegal.com/RGPD.html
Novena.- Inexistència de relació laboral
Queda expressament establert que no existeix cap relació entre ACCIÓ i el Contractista més enllà de la que
suposa el present contracte de prestació de serveis professionals i que no hi ha cap tipus de dependència
laboral entre ACCIÓ i els professionals del Contractista encarregats de realitzar les tasques necessàries per a
la prestació dels serveis objecte del contracte.
Desena.- Obligacions laborals i fiscals i altres
El Contractista, en tot moment, haurà d’estar al corrent de les obligacions que, com a empresa li
corresponguin en matèria fiscal, laboral, d’assegurances, de seguretat social, de seguretat i salut del treball i
sindical; i serà estrictament i rigorosa responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte
d’ACCIÓ, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.
Onzena.- Termini de garantia
Atenent la naturalesa de l’objecte del contracte, no s’estableix termini de garantia.
Dotzena.- Cessió de drets d’explotació i de propietat intel·lectual
El contractista cedeix en exclusiva a ACCIÓ tots els drets d’explotació i de propietat intel·lectual que li puguin
correspondre per la realització del treball objecte d’aquest contracte.
Aquesta cessió s’estén a tot el món i té un període de vigència indefinit.
L’import d’aquesta cessió està inclòs en el preu que abonarà ACCIÓ al contractista per a la realització del
treball objecte d’aquest contracte.
El contractista no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de qualsevol dels documents,
ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia autorització expressa, atorgada per
escrit d’ACCIÓ. Aquesta obligació s’estén a tots els membres del contractista.
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El contractista no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec sense la prèvia autorització d’ACCIÓ, si bé,
podrà facilitar informació referent a dades econòmiques o d’altre caire que hagin de ser aportats davant
l’Administració, per requeriments fiscals o de contractació administrativa.

Tretzena.- Modificació
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen
en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
La modificació del contracte només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits
previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i
amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o
conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs.
En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en
l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 de la LCSP.
Catorzena.- Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la LCSP
i l’article 204 del RGLCAP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions
contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes
imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de
pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Quinzena.- Resolució
Són causes de resolució del contracte les establertes a la clàusula trenta-novena del plec de clàusules
particulars.
Setzena.- Vigència
La vigència d’aquest contracte s’inicia a la data de la signatura del mateix i finalitzarà el 31 de desembre de
2019. Ambdues parts podran pactar de mutu acord un màxim de tres pròrrogues anual, tal com s’estableixen
als plecs de clàusules particulars.
Dissetena.- Recursos
El règim de recursos és l’establert a la clàusula quarantena del plec de clàusules administratives particulars.
Divuitena.- Arbitratge
Sens perjudici del que estableix la clàusula anterior, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució
de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’administració contractant i el contractista,
sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el
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compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de
desembre, d’Arbitratge.
Dinovena.- Règim jurídic
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix pel plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment
(d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de
Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en
l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Vint-i-unena.- Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses
que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest
contracte.
I per a que en quedi constància, ambdues parts signen el present contracte, digitalment i a un sol efecte, a la
data de la última signatura i al lloc indicat a l’encapçalament

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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