Autorització/aprovació de contractació menor i de la
seva despesa

Ref: C_2020_114_M

Objecte:
Subministrament d’ordinadors portàtils (19 unitats) pel desenvolupament de les funcions
del personal adscrit a l’OAC en règim de teletreball

Justificació de la necessitat de contractació:
La situació excepcional creada com a conseqüència de l’expansió de la infecció pel
coronavirus SARS-CoV-2 ha implicat l’adopció per part de les institucions públiques
d’una sèrie de mesures per la gestió de la situació de crisis sanitària.
L’actual estat d’alarma declarat pel Govern de l’Estat, i convalidat pel Congrés dels
Diputats, fa que les institucions i la ciutadania en general s’hagin d’adaptar a aquesta
situació d’excepcionalitat.
Una de les mesures preventives, de protecció i organitzatives que l’Oficina Antifrau de
Catalunya ha implementat, mitjançant instrucció 2/2020 OAC, és el règim de teletreball
entre el seu personal adscrit, donant així garanties per la continuïtat del desenvolupament
de les funcions d’aquesta institució.
En l’execució de la implementació del teletreball, esdevé del tot necessari el
subministrament de 19 portàtils més per al seu personal adscrit, per tal de poder dotar
amb dispositius de l’OAC aquelles persones que, actualment, estan en règim de teletreball
emprant els seus mitjans propis personals (i que completaran el parc dels 25 de que ja es
disposen i que són el màxim que es van poder adquirir mitjançant tramitació

d’emergència, atès que era l’únic estoc disponible de les característiques requerides que
hi havia, ateses les circumstàncies provocades per la crisi sanitària).
Termini d’execució:
1 mes des de la signatura d’aquesta autorització
Ofertes demanades i presentades i persona/empresa seleccionada:
S’ha demanat pressupost a una única empresa, que és la que ens pot assegurar el
subministrament dels ordinadors portàtils de la mateixa marca i model què ja es disposa,
la qual cosa és necessari per tal d’optimitzar la gestió per part de l’Àrea de Sistemes.
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL; CIF B64161250
Import total: 16.563,15 euros (Base imposable: 13.688,55 euros + IVA 21 %: 2.874,60
euros)

Dades de la persona/empresa seleccionada:
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL; CIF B64161250
C/ ESTEVE TERRADES, 58 - 08402 - GRANOLLERS (BARCELONA)

Import de la despesa que es proposa/autoritza, existència de crèdit adequat i
suficient i justificació del compliment del que estableix l’art. 118.2 LCSP:
D’acord amb la normativa de contractació vigent, l’Oficina Antifrau de Catalunya
procedirà a la contractació del subministrament de 19 ordinadors portàtils, per un import
total de 16.563,15 euros,
A la vista de la certificació de l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost, de
data 16 d’abril de 2020, que s’adjunta, hi ha crèdit adequat i suficient per fer front a la
despesa que es proposa.
De conformitat amb el que preveu l’art. 118.2 de la LCSP, es fa constar que no s’altera
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació del límit màxim de la quantia legalment
prevista per a la contractació menor

PROPOSO:
Contractar el subministrament de 19 ordinadors portàtils pel desenvolupament de les
funcions del personal adscrit a l’OAC en règim de teletreball

Àngel Egea Llanés
Cap de l’Àrea d’Administració,
Recursos Humans i Pressupost

AUTORITZO:
-la contractació menor que es proposa, amb la justificació de la seva necessitat descrita, i
la despesa que comporta, subscrivint tota l’argumentació continguda en la proposta; i
-que l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost dugui a terme les actuacions
de comptabilització a l’aplicació GECAT que resultin d’aquesta autorització.

Miguel Ángel Gimeno Jubero
Director

Autorització/aprovació pel subministrament
d’ordinadors portàtils pel desenvolupament de les
funcions del personal adscrit a l’OAC en règim de
teletreball

La situació excepcional creada com a conseqüència de l'expansió de la infecció pel
coronavirus SARS-CoV-2, ha implicat, entre d'altres, l’activació, durant el 12 de març de
2020, de la fase d’emergència 1 del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT)
per a les emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d'alt
risc.
El Departament de Salut de l’Administració de la Generalitat de Catalunya dicta la
Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-Co V-2 (DOGC núm.
8084A, de data 13/03/2020), mesures que responen a l’objectiu de reduir al màxim els
moviments i les concentracions de la ciutadania en la seva vida quotidiana, i se centren en
la protecció general de la població i, en especial, dels grups socials més vulnerables.
En data 13 de març de 2020, el director de l’OAC dicta la instrucció sobre mesures
excepcionals d'aplicació al personal al servei de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb
motiu de l'expansió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2.
En aquesta instrucció el director de l’OAC resol que, durant el dia 16 de març de 2020,
únicament prestarà les funcions corresponents al seu lloc de treball de manera presencial
el personal directiu de l’Oficina i el personal que es determini de l’Àrea de Sistemes de la
Informació. Que durant el dia 16 de març de 2020 es dictaran les instruccions en relació
amb la prestació dels serveis del personal de l’Oficina mentre duri la situació
d’excepcionalitat ocasionada per l’expansió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2,
i específicament les relatives al règim de teletreball.
En aquest marc excepcional, i en previsió d’eventuals adaptacions en la prestació de
serveis del personal adscrit a l’Oficina, es varen sol·licitar pressupostos pel
subministrament de 20 ordinadors portàtils, en cas que sigues necessària articular el
règim de teletreball per la prestació de serveis. L’empresa Econocom Nexica, SL
(B61125712) en garantia un subministrament en temps reduït, amb l’import següent:
12.906,67 euros (Base imposable: 10.666,67 euros i IVA 21% de 2.240,00 euros).
El cap de l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost certifica l’existència de
crèdit, en data 13 de març de 2020, en el pressupost de despesa de l’Oficina Antifrau de
Catalunya per a l’exercici 2020, per import total de 12.906,67 € (Base imposable:
10.666,67 € + IVA 21 %: 2.240,00 €), en l’aplicació pressupostària

D/650000100/1110/0000 “Inversions en equips de procés de dades”, formalitzada amb
document de reserva de crèdit RC núm. 2000333909.
El mateix dia 13 de març de 2020, el director de l’OAC dona instruccions per fer efectiva
l’adquisició de 20 ordinadors portàtils a l’empresa Econocom Nexica, SL (B61125712),
per import de 12.906,67 euros.
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 67, de data
14/03/2020), a l’empara del que disposa l’article 4, apartats b i d) de la Llei Orgànica
4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i de setge, i amb la finalitat de fer
front a la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.
En data 16 de març de 2020 es dicta la instrucció 2/2020 OAC sobre el règim de
teletreball d’aplicació al personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb motiu
de l’expansió de la infecció pel coronavirus SARS-Co V-2.
En aquest sentit, i com ja es va constatar en la instrucció de l’OAC dictada el dia 13 de
març, el compromís que s’ha demanat de les institucions i de la ciutadania en general
implica, en l’àmbit de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que s’adapti a la situació
d’excepcionalitat la manera en què desenvolupen les nostres funcions. Cal adoptar les
mesures que permetin configurar transitòriament la prestació de serveis del personal de
l’Oficina de manera que, sempre amb garantia del compliment de les obligacions que ens
imposa la normativa en vigor, es puguin minimitzar els riscos de contagi que impliquen
els trasllats entre el domicili i el lloc de treball, i la pròpia prestació de serveis en espais
tancats on coincideix una multiplicitat de persones.
El punt 5.4 de la instrucció 2/2020 diu que l’Oficina procurarà facilitar els dispositius
necessaris per prestar els serveis en el règim de teletreball i específicament els que
permetin la connexió remota, especialment pel que fa a aquelles persones les funcions de
les quals impliquin el tractament de documents en què constin dades personals que no
siguin d’accés públic.
Que en l’execució de la implementació del teletreball, esdevé del tot necessari el
subministrament de 5 ordinadors portàtils més (a afegir als 20 que ja es disposen) per al
personal adscrit a l’OAC.
S’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Punt Informàtic i Creatiu, SL (B64161250) atès
que en garantia un subministrament en temps reduït, amb l’import següent: 4.358,72
euros (Base imposable: 3.602,25 euros i IVA 21 % de 756,47 euros).
El cap de l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost certifica l’existència de
crèdit, en data 19 de març de 2020, en el pressupost de despesa de l’Oficina Antifrau de
Catalunya per a l’exercici 2020, per import total de 4.358,72 € (Base imposable: 3.062,25
€ + IVA 21 %: 756,47 €), en l’aplicació pressupostària D/650000100/1110/0000
“Inversions en equips de procés de dades”, formalitzada amb document de reserva de
crèdit RC núm. 2000333930.
El mateix dia 19 de març de 2020, el director de l’OAC dona instruccions per fer efectiva
l’adquisició de 5 ordinadors portàtils a l’empresa Punt Informàtic i Creatiu, SL
(B64161250), per import de 4.358,72 euros.

L’article 120 de la LCSP regula la tramitació d’emergència i emmarca els supòsits en què
l’Administració pot fer-ne ús. En concret, té lloc la tramitació d’emergència quan
l’Administració ha d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics,
de situacions que posin en greu perill o de necessitats que afectin la defensa nacional, i
que cal atenir-se al règim excepcional següent:
L’òrgan de contractació́ , sense obligació́ de tramitar expedient de contractació́ , pot
ordenar l’execució́ del que sigui necessari per posar remei a l’esdeveniment produït o
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en
part, sense subjectar-se als requisits formals que estableix aquesta Llei, fins i tot el de
l’existència de crèdit suficient.
D’igual manera que per als òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
entitats públiques adscrites, vinculades o dependents i de les entitats locals situades dins
l'àmbit territorial de Catalunya, l’art. 5 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, preveu la tramitació
d’emergència pels supòsits com el d’aquest expedient, escau aplicar-la també en aquest
expedient.
Que el director de l’OAC és l’òrgan de contractació d’acord amb la Llei 14/2008, de 5 de
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i les Normes d’Actuació i de Règim
Interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
Per tot l’exposat:

APROVO:
1. La contractació d’emergència del subministrament de 25 ordinadors portàtils
destinats al personal adscrit a l’OAC per prestar els serveis en el règim de teletreball,
i que permeten la connexió remota, especialment pel que fa a aquelles persones les
funcions de les quals impliquin el tractament de documents en què constin dades
personals que no siguin d’accés públic; així com la despesa que comporta. En
concret:
a. 20 ordinadors portàtils, subministrats per l’empresa Econocom Nexica, SL
(B61125712) per import de 12.906,67 euros (Base imposable: 10.666,67 euros i
IVA 21% de 2.240,00 euros).
b. 5 ordinadors portàtils, subministrats per Punt Informàtic i Creatiu, SL
(B64161250) per import de 4.358,72 euros (Base imposable: 3.602,25 euros i
IVA 21 % de 756,47 euros).
2. Que l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost dugui a terme les
actuacions de comptabilització a l’aplicació GECAT que resultin d’aquesta
d’aprovació

Miguel Ángel Gimeno Jubero
Director

