
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Autorització/aprovació de contractació menor i de la 
seva despesa 
 
 
 

  
                                                                                                   Ref: C_2020_117_M 

 

 

Objecte: 

Subministrament de mampares (dues unitats) de separació i de protecció contra el 
coronavirus SARS-CoV-2 al vestíbul de la seu de l’Oficina Antifrau de Catalunya  
 

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’emissió per part de les institucions públiques 
d’una sèrie de mesures conduents a minimitzar al màxim els riscos de contagi per evitar 
el col·lapse del sistema sanitari, cosa que esdevé absolutament imprescindible. 
 
Actualment, el personal de l’OAC està en règim de teletreball, però, arribat el moment en 
què finalitzi l’estat d’alarma o, en el seu cas, es produeixi el desescalament de les 
mesures de confinament i distanciament social, i sempre atenent a les disposicions de les 
autoritats sanitàries, es podrà procedir a la incorporació esglaonada a l’activitat presencial 
dins de la seu de l’OAC. 
 
Especial atenció s’ha de prestar al personal de l’OAC que realitza les tasques presencials 
de recepció i registre i al personal que treballa per a l’OAC i que realitza les tasques 
presencials de seguretat i vigilància, situats tots ells al vestíbul de la seu i que, per motiu 
d’aquesta ubicació, estan més exposats al contagi per contacte diari amb públic. 
 
La col·locació d’unes mampares de separació en el vestíbul de l’OAC, permetrà que el 
personal que presta serveis de cara al públic tingui una menor exposició davant agents 
externs. 
 
L’article 2 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, (LPRL), estableix que  
l'objecte d'aquesta Llei és promoure la seguretat i la salut dels treballadors per mitjà de 



l'aplicació de mesures i desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció 
dels riscos derivats de treball. 
 
L’article 3 LPRL disposa que aquesta Llei i les seves normes de desplegament són 
aplicables tant en l'àmbit de les relacions laborals regulades en el Text refós de la Llei de 
l'Estatut dels treballadors, com en el de les relacions de caràcter administratiu o estatutari 
del personal al servei de les administracions públiques, amb les peculiaritats que, en 
aquest cas, preveuen aquesta Llei o les seves normes de desplegament. 
 
L’article 14 LPRL estableix que: 1)  els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en 
matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa l’existència d’un deure 
correlatiu de l’empresari de protecció dels treballadors davant els riscos laborals. 2) En 
compliment del deure de protecció, l’empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels 
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, 
en el marc de les seves responsabilitats, l’empresari ha de realitzar la prevenció dels 
riscos laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva a l’empresa i l’adopció de 
totes les mesures que siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
 

Termini d’execució: 

Des de la signatura del contracte i fins 2 mesos, màxim. 
  
Ofertes demanades i presentades i persona/empresa seleccionada: 

S’ha demanat pressupost a una única empresa, ERIPLAS 2011 S.L (B 65444275) pel 
subministrament de dues mampares de protecció de metacrilat, atès que es tracta d’un 
subministrament d’import molt reduït. La col·locació es farà amb mitjans propis. 
 
Import total: 239,27 euros (Base imposable: 197,74 euros + IVA 21 %: 41,53 euros) 
 

Dades de la persona/empresa seleccionada: 

ERIPLAS 2011 S.L (B 65444275) 
Ctra. N-150 Barcelona/Sabadell Km.2,68, nave 1,  Montcada i Reixac (BCN) 08110 
 
 

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 dues mampares de separació i de 
protecció contra el coronavirus SARS-CoV-2 al vestíbul de la seu de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, per un import total de 239,27 euros. 
 
A la vista de la certificació de l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Pressupost, de 
data 5 de maig 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 dues mampares de separació i de protecció contra el 
coronavirus SARS-CoV-2 al vestíbul de la seu de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
 
 
 
 
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 
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