CONVENI MULTILATERAL SOBRE LA CONTRACTACIO CONJUNTA DELS
SERVEIS DE DELEGAT DE PROTECCIO DE DADES

REUNITS

D'una part, Jaume Amat i Reyero, síndic major en funcions de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.
De l’altra part, Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges de Catalunya; Roger
Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual (CAC) i Miguel Angel
Gimeno Jubero, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar
aquest acte i
EXPOSEN

1.

Que l'article 37.1.a del Reglament (UE) 20161679, del Parlament Europeu i del
Consell, del 27 d'abril del 2016, obliga les institucions que subscriuen aquest
conveni a tenir un delegat de protecció de dades (DPD) que exerceixi de garant
del compliment de la normativa de protecció de dades i que s'encarregui de
supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa
de protecció de dades.

2.

Que l’article 37.3 del Reglament (UE) 20161679, del Parlament Europeu i del
Consell, del 27 d'abril del 2016, estableix que, quan el responsable o
l'encarregat del tractament de dades sigui una autoritat o un organisme públic,
es pot designar un únic delegat de protecció de dades per a diverses
d'aquestes autoritats o organismes, tenint en compte la seva estructura
organitzativa i la grandària.

3.

Que l'article 31.2 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector
públic, preveu que les entitats que pertanyen al sector públic poden acordar la
realització conjunta de contractacions específiques. La possibilitat que diferents
organismes públics realitzin contractacions conjuntes específiques també té

empara en l’article 47 de la Llei 4072015, de l'1 d'octubre, del règim jurídic del
sector públic.
4.

Que la contractació conjunta d'un delegat de protecció de dades per part de
les institucions que subscriuen aquest conveni és l'opció més recomanable i
convenient, perquè s'ajusta als principis de bona administració, ja que permet
aprofitar economies d'escala i actuar de forma eficient en la gestió dels fons
públics.

5.

Que la Sindicatura de Comptes disposa d'un servei de contractació amb la
capacitat tècnica necessària per impulsar, tramitar i gestionar el procediment de
contractació conjunta dels serveis per a l'exercici de les funcions de delegat de
protecció de dades de totes les institucions que subscriuen aquest conveni.
6. Que amb caràcter previ a la subscripció d'aquest conveni, els òrgans
competents del Síndic de Greuges, el CAC i I'OAC han adoptat acords o
resolucions amb un contingut similar al que segueix:
• Decidir que la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el CAC i
I'OAC contractaran de forma conjunta els serveis per a l'exercici de les
funcions de delegat de protecció de dades.
• Encomanar a la Sindicatura de Comptes l'impuls, la tramitació i la gestió
del corresponent expedient de contractació amb les actuacions que es
detallen en l'acord segon.
• Obligar-se al finançament del contracte en la part que correspongui a
cadascú pels serveis que l'adjudicatari del contracte presti a la institució.

En concret, els acords i resolucions han estat els següents:
•

Resolució de XX de XXXX del 2020 del Síndic de Greuges (annex l del
conveni).

•

Acord 88/2020 de 14 d’octubre del 2020 del Ple del CAC (annex ll del
conveni).

•

Resolució XX de XXXX del 2020, del director de I'OAC (annex lll del
conveni).

7. Que amb caràcter previ a la subscripció d'aquest conveni, el Ple de la
Sindicatura de Comptes de XX de XXXXXX del 2020 ha adoptat l’acord
següent (annex lV del conveni):
1. Decidir la contractació conjunta del contracte de serveis per a l'exercici
de les funcions de delegat de protecció de dades, de forma conjunta
amb el Síndic de Greuges, el CAC i I'OAC.
2. Assumir l'impuls, la tramitació i la gestió del corresponent expedient de
contractació, en nom propi i en nom del Síndic de Greuges, el CAC i
l’OAC, d'acord amb les actuacions que es detallen en l'acord segon.
3. Assumir la totalitat del cost de la gestió del procediment de contractació
4. Obligar-se al finançament del contracte en la part que li correspongui
pels serveis que l'adjudicatari del contracte presti a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.
5. Facultar el síndic major perquè signi el conveni corresponent amb la
resta d'òrgans estatutaris i assimilats.

ACORDS
Primer: Objecte

L'objecte d'aquest conveni és fixar les condicions per les quals la Sindicatura de
Comptes, el Síndic de Greuges, el CAC i I'OAC contractaran conjuntament els
serveis per a l’exercici de les funcions de delegat de protecció de dades. La
contractació es realitzarà de forma conjunta amb la finalitat d'obtenir economies
d'escala.
L'adjudicatari del contracte de serveis haurà de realitzar, com a mínim, les funcions
de delegat de protecció de dades previstes en l'article 39 del Reglament (UE)
2016/679 per a cadascuna de les institucions que subscriuen aquest conveni.

Segon: Impuls, tramitació i gestió de l’expedient de contractació
La Sindicatura de Comptes serà l'encarregada d'impulsar, tramitar i gestionar de
forma íntegra el procediment de contractació, en nom propi i de la resta
d'institucions que subscriuen aquest conveni. Aquestes actuacions comprendran:

•

La redacció del plec de prescripcions tècniques.

•

La redacció del plec de clàusules administratives.

•

L'emissió de l'informe jurídic del plec de clàusules administratives.

•

L'aprovació de tots els acords que la normativa contractual exigeixi a l'òrgan
de contractació.

•

La realització de tots els actes administratius de tràmits exigits legalment,
tals com la publicació dels anuncis de licitació, la gestió del perfil de
contractant, la celebració de sessions de les meses de contractació,
l’elaboració dels informes tècnics de valoració de les ofertes presentades, la
justificació de les ofertes (en cas que siguin anormals o desproporcionades),
la formulació de la proposta d'adjudicació, l'aprovació del requeriment al
contractista proposat com a adjudicatari, la formalització del contracte, la
publicació de la formalització del contracte i la remissió del contracte als
òrgans externs competents.

•

La proposta de resolució de les incidències comunes a totes les institucions
que puguin sorgir durant l'execució del contracte, l'elaboració dels informes
jurídics i tècnics preceptius, tals com la modificació del contracte, la
resolució, la imposició de penalitats i els informes jurídics sobre els recursos
presentats.

Les incidències individuals que puguin sorgir entre cada institució i l'adjudicatari del
contracte hauran de ser resoltes de forma individual entre ells.
Tercer: Valor estimat del contracte i finançament

El valor total estimat del contracte, prenent en consideració el nombre d'institucions
que rebran el servei i el volum de dades de cadascuna d'elles és de 100.000 €
(sense IVA), dels quals 50.000 € es corresponen als dos anys de contracte i 50.000
€, en cas de pròrroga.
Totes les institucions que subscriuen aquest conveni es comprometen a finançar el
contracte en proporció al servei que rebran de l'adjudicatari. El valor estimat del
contracte que correspon a cada institució queda determinat de la manera següent:
•

Sindicatura de Comptes: 28.000 €

•

Síndic de Greuges: 28.000 €.

•

Consell de l’Audiovisual: 24.000 €.

•

Oficina Antifrau de Catalunya: 20.000 €

L'adjudicatari del contracte ha d'expedir les corresponents factures per a cada
institució a què presti els serveis, la qual haurà d'abonar l'import corresponent dins
del termini màxim de trenta dies a què fa referència l’article 198.4 de la Llei de
contractes del sector públic.
Quart: Drets de les institucions que prenen part en aquest conveni
•

Beneficiar-se de les economies d'escala que generi la contractació conjunta
del servei per a l’exercici de les funcions de delegat de protecció de dades.

•

Beneficiar-se de la gratuïtat de la gestió del procediment de contractació
(tret de la Sindicatura de Comptes).

•

Ser informats adequadament per la Sindicatura de Comptes de totes les
actuacions relatives al procés de contractació.

Cinquè. Obligacions de les institucions que són part en aquest conveni
•

Aportar a l’Àrea de Contractació de la Sindicatura de Comptes, en els
terminis requerits, la documentació necessària per poder tramitar l'expedient
de contractació i que bàsicament és un certificat on s’acrediti l’existència de
crèdit adequat i suficient per al compliment de les obligacions derivades del
contracte en els pressuposts dels exercicis 2021 i 2022.

•

Acceptar l'adjudicatari de la licitació que convoqui la Sindicatura de
Comptes.

•

Finançar el contracte en la part corresponent al cost que comporti el servei
prestat per l’adjudicatari i que rebi individualment cada institució.

•

Aportar a l’Àrea de Contractació de la Sindicatura de Comptes la
documentació relativa a l’execució del contracte per part de cada entitat.

Sisè. Durada del conveni
La durada d'aquest conveni coincidirà amb la vigència del contracte conjunt de
serveis per a l'exercici de les funcions de delegat de protecció de dades, que serà
de dos anys prorrogables per dos anys més.

Dos mesos abans de finalitzar el segon any de contracte, cada institució haurà de
comunicar a la Sindicatura de Comptes si està interessada a prorrogar el contracte
i, en conseqüència, el conveni.
Per al cas que alguna de les institucions decideixi no exercir la pròrroga, el
contracte i el conveni es mantindran per a la resta d'institucions interessades, i
s'haurà d'adequar el preu del contracte, a la baixa, en la part que correspongui
atenent a l’acord tercer d'aquest conveni. A aquest efecte, el plec de clàusules
preveurà la possibilitat de modificació del contracte.

Setè. Comissió de seguiment de la contractació
Es crearà una comissió de seguiment i de coordinació del contracte de serveis que
serà objecte de licitació.
Aquesta comissió tindrà per objecte planificar i dimensionar les necessitats de cada
institució (en relació amb les funcions concretes que el delegat de protecció de
dades haurà d'exercir en cadascuna d'elles), consensuar els aspectes tècnics que
siguin necessaris i fer el seguiment de l'execució del contracte.
La comissió estarà formada per un representant de cada institució (representant
que serà designat per cadascuna d'elles) i es reunirà com a mínim un cop l'any.
Vuitè. Extinció
D'acord amb la clàusula sisena, aquest conveni quedarà extingit quan finalitzi la
vigència del contracte conjunt.
Novè. Règim jurídic del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Per a la resolució de dubtes i llacunes
que hi pugui haver queda subjecte a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic
i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 40/2015, de
l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Desè. Entrada en vigor

Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la signatura i serà publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La Sindicatura de Comptes és la
responsable de la publicació.
Per deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts signen electrònicament
aquest document a Barcelona el XX de XXXXXXX de 2020.

