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Resolució OAC/D|R/41412018, per la qual es deixa sense efectes la designació de

la Sra. Lourdes Parramon i Bregolat com a delegada de protecció de dades de
l'Oficina Antifrau de Gatalunya, decidida mitjançant Resolució de 24 de maig de
2018 i es designa una delegada de protecció de dades externa

En data 24 de maig de 2018 i mitjançant Resolució OAC/DIR/19212Q18 es va designar

la Sra. Lourdes Parramon i Bregolat, Cap de l'Àrea de Relacions

lnstitucionals,

Visibilitat i Participació com a delegada de protecció de dades de l'Oficina Antifrau de
Catalunya per tal de desenvolupar les funcions establertes als articles 38 i següents

del Reglament (UE) 20161679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de

2016

i

qualssevol altres que

la normativa vigent atribuís a

aquesta figura

expressament.

En previsió d'una futura licitació conjunta amb altres organismes de control extern

i

a designar un únic/a delegaUda de
protecció de dades d'acord amb el que preveu I'art. 37.3 del Reglament (UE)

estatutaris del sector públic de Catalunya per

20161679, i atesa I'elevada càrrega de feina de la lnstitució en el moment actual, en

data 3 de setembre de 2018 es va formalitzar un contracte de serveis amb I'operador
jurídic Lex Coach. En aquest contracte, s'encarregava a la Sra. lmma Barrufet
González, entre d'altres, la realització de les tasques de delegada externa de protecció
de dades.

D'acord el que preveuen la Llei 1412008, del 5 de novembre, de I'Oficina Antifrau de
Catalunya i els articles 6 i 7 de les Normes d'actuació i de règim interior de I'Oficina
Antifrau de Catalunya, i en atenció alque s'ha exposat,
RESOLC

Primer. Deixar sense efectes la Resolució OACiDlR1192, de 24 de maig, per la qual es
designava la Sra. Lourdes Parramón i Bregolat com a delegada de protecció de dades
de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
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Segon. L'eficàcia d'aquesta Resolució es retrotrau a la data de formalització del
contracte de serveis per a I'execució de tasques de delegada externa de protecció de
dades, de 3 de setembre de 2018, a I'empara d'allò que estableix I'article 39.3 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Tercer. Designar la Sra. lmma Barrufet González com a delegada externa de
protecció de dades.

Quart. Comunicar aquesta designació a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
d'acord amb el que disposa l'art. 37.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.

Barcelona, 10 d'octubre de 2018
El director de I'Oficina Antifrau de Catalunya
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Miguel Àngel Gimeno Jubero

