Resolució OAC/DIR/377/2018, per la qual es decideix encarregar a la
Sindicatura de Comptes la contractació dels serveis per a l’exercici de les
funcions de delegat de protecció de dades.

ANTECEDENTS
1. L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) està obligada a tenir un delegat o
delegada 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 d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016 (en endavant el Reglament).
2. El delegat o delegada de protecció de dades pot formar part de la plantilla del
responsable o de l’encarregat del tractament o desenvolupar les seves funcions
en el marc d’un contracte de serveis de conformitat amb l’article 37.6 d’aquest
Reglament. D’altra banda, l’article 37.3 del Reglament disposa 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. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament l’OAC ha analitzat
acuradament les diverses opcions per complir l’obligació a què s’ha fet
referència; mitjançant Resolució de 24.05.2018 es va designar com a delegada
de protecció de dades de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la cap de l’Àrea de
Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació.
No obstant això, la plantilla limitada de què disposa l’Oficina Antifrau de
Catalunya, l’elevada càrrega de feina en el moment actual i les noves necessitats
que implica la prestació del servei públic que té encomanat l’Oficina i que
s’hauran d’afrontar en el proper exercici i en els següents, en aquest moment fan
necessari contractar, mitjançant contracte de serveis sotmès a la normativa
sobre contractació del sector públic, l’exercici de les funcions de delegat de
protecció de dades.
En valorar totes les circumstàncies concurrents també s’ha tingut en compte que
hi ha la possibilitat de contractar aquests serveis conjuntament amb altres
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institucions de naturalesa anàloga a la de l’Oficina, concretament amb la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Síndic de Greuges i el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.
4. En el marc d’aquesta contractació conjunta, i atès que la Sindicatura de
Comptes de Catalunya 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 acorden aquesta contractació,
es preveu que sigui la Sindicatura de Comptes de Catalunya qui assumeixi
l’impuls, la tramitació i la gestió del corresponent expedient de contractació, en
nom propi, i en nom de la resta d’institucions esmentades, fins a la formalització
del contracte de serveis amb l’adjudicatari que sigui seleccionat.

FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 1.1 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de
Catalunya (LOAC) disposa que l’OAC és una entitat de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament
de Catalunya. L'Oficina actua amb independència de les administracions
públiques en l'exercici de les seves funcions i es relaciona amb el Govern i amb
els ens locals d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
2. D’acord amb l’article 6.d) de les Normes d’actuació i de règim interior de
l’Oficina Antifrau de Catalunya (NARI) correspon al director de l’OAC dictar
resolucions i acords, emetre comunicacions i sol·licituds i fer requeriments i
recordatoris, d’acord amb la naturalesa i l’abast de l’acte.
Així mateix, en matèria de contractació, el director de l’OAC és l’òrgan de
contractació de l’Oficina i és qui ordena els pagaments, d’acord amb l’article 55.2
de les NARI.
3. L’OAC està obligada 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 d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016. El
delegat de protecció de dades pot formar part de la plantilla del responsable o de
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l’encarregat del tractament o desenvolupar les seves funcions en el marc d’un
contracte de serveis de conformitat amb l’article 37.6 d’aquest Reglament.
4. L’article 37.3 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, del 27 d’abril de 2016, disposa 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.
L’article 31.2 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP) preveu que les entitats que pertanyen al sector públic poden acordar la
realització conjunta de contractacions específiques, possibilitat que també es
desprèn de l’article 47 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic.
En aquest marc es decideix participar en la contractació conjunta dels serveis
per a l’exercici de les funcions de delegat de protecció de dades esmentada,
contractació conjunta que respon als principis de necessitat i eficiència en la
contractació que recull l’article 28 de la LCSP d’acord amb les consideracions
que s’han exposat anteriorment, i també atès que permet aprofitar economies
d’escala i compartir recursos.
5. En el marc d’aquesta contractació, la Sindicatura de Comptes de Catalunya
assumeix l’impuls, la tramitació i la gestió del corresponent expedient de
contractació, en nom propi i en nom de la resta d’entitats esmentades, fins a la
formalització del contracte de serveis amb l’adjudicatari que sigui seleccionat,
d’acord amb el conveni que s’ha de subscriure entre les parts.
Per tot això,
RESOLC:
Primer. Decidir participar en la contractació conjunta del contracte de serveis per
a l’exercici de les funcions de delegat de protecció de dades amb la Sindicatura
de Comptes, el Síndic de Greuges i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Segon. Encarregar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya l’impuls, la
tramitació i la gestió del corresponent expedient de contractació amb les
actuacions que s’han d’establir per conveni signat entre les parts.
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Tercer. Assumir l’obligació de finançar el contracte en la part que correspongui
a l’OAC pels serveis que l’adjudicatari del contracte presti a aquesta institució.
Quart. Disposar que aquesta Resolució es publiqui a la seu electrònica de
l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Barcelona, a la data de la signatura
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