Informe justificatiu de la conveniència de prorrogar la contractació 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.

ACCIÓ

ECIJA & ASOCIADOS ABOGADOS BARCELONA, SL, duu a terme 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
contracte formalitzat en data 24 de gener de 2019 amb vigència fins a 31 de desembre de 2019,
prorrogat en data 13 de novembre de 2019 amb vigència fins el 31 de desembre de 2020 i prorrogat
en data 1 d’octubre de 2020 fins al proper 31 de desembre de 2021.
L’article 29 de la Llei 9/2017, d’1 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), estableix que,
sens perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la durada dels
contractes del sector públic s’ha d’establir tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la
realització d’aquestes prestacions. El contracte pot preveure una o diverses pròrrogues sempre que
les seves característiques continuïn inalterables durant el període de durada de les pròrrogues. La
pròrroga del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresari,
sempre que el seu preavís es produeix almenys amb dos meses d’antelació a la finalització del
termini de durada del contracte. Cas contrari, com en aquest cas, serà per mutu acord de les parts,
sempre i quan no s’hagi finalitzat la vigència del contracte.
La clàusula setzena del contracte formalitzat per a la prestació del servei estableix la possibilitat de
pròrroga anual amb un màxim de 3 anys. Així mateix, l’apartat D del Plec de clàusules
administratives indica que el contracte podrà ser prorrogat anualment amb un màxim de 3 anys.
La feina realitzada per l’empresa ECIJA & ASOCIADOS ABOGADOS BARCELONA, SL en aquesta
segona pròrroga es valora molt positivament, tant per la fiabilitat i el rigor en el servei prestat com a
Delegat de protecció de dades, així com per la disponibilitat i eficiència en el compliment dels
terminis de resposta previstos, fins i tot amb el canvi de l’equip assignat al projecte. En concret, es
valora molt positivament la guia de protecció de dades per les oficines exteriors d’ACCIÓ realitzada,
així com la resposta rebuda a la consulta feta a l’APDCAT per tal de poder emparar-nos en l’article
19.3 LOPDGDD arreu del món. L’APDCAT entén que ho podem fer, sent una resposta molt positiva
per ACCIÓ que, a més, en ser una Administració Pública, no és considerada prestadora de serveis
de la societat de la informació en els termes de la LSSI, sempre que actuï dintre de la seva missió
d’interès públic. Al mateix temps, es valora molt positivament la resolució de totes les
problemàtiques sorgides durant tota la vigència del contracte amb la màxima eficàcia i eficiència,
trobant sempre solucions.
La pròrroga es proposa per un any més i pels següents motius:
-

Per atendre adequadament les obligacions legals derivades del Reglament Europeu de
Protecció de Dades (UE) 2016/679 (art. 37.1. a).

-

Necessitat d’adaptar arreu del món els convenis, contractes, procediments, etc. en matèria
de protecció de dades en relació a la resposta feta per l’APDCAT sobre l’aplicació de l’article
19.3 LOPDGDD a ACCIÓ, i la no aplicació de la LSSI.

-

Necessitat d’identificar les transferència internacionals d’ACCIÓ amb les oficines i d’adaptar
les clàusules tipus signades (SCC) amb totes elles de conformitat amb la legislació actual.
La data límit per signar les noves SCC actuals és 27 desembre 2022.

-

Realitzar formació i conscienciació als treballadors d’ACCIÓ en aquesta matèria.
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-

Realització de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne
l’aplicació.

-

Assessorar contínuament en matèria de protecció de dades i de societat de la informació a
ACCIÓ, elaborant els dictàmens i informes necessaris. Aquest assessorament inclou el
verbal, com també l’acompanyament i assistència a reunions, en tots aquells supòsits que
així sigui requerit per constituir àmbit d’interès d’ACCIÓ, entre d’altres.

La satisfacció amb el servei i la necessitat de mantenir aquestes tasques com a externalitzades
reafirma la necessitat i voluntat de prorrogar el servei un any més.
Per aquests motius es proposa la tercera i darrera pròrroga del contracte actual dels serveis de
Delegat de Protecció de dades i l’assessorament integral en aquesta matèria.
Per tot això, es considera convenient proposar l’inici de la PRÒRROGA d’aquest contracte amb
vigència des de l’u de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022, amb els mateixos termes que
el contracte inicial.

ACCIÓ

Barcelona, a la data de la signatura digital

Joan Masegosa i Garcia
Líder d’equip d’Assessorament Legal
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