
 
 

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

 
 
 

 

Vall d'Hebron 
Institut de Recerca 
 
 

NÚM. EXP. 2020-004  
 

ACORD DE DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 

CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU RECINTE DE GASOS MEDICINALS 
EN L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ PER AL PROJECTE DEL NOU EDIFICI DE LA FUNDACIÓ 

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
El Dr. Joan X. Comella Carnicé, actuant en la seva condició d’òrgan de contractació de la 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (en endavant, “VHIR”), 
d’acord amb els següents ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 24 de gener de 2020 es va publicar al Perfil del Contractant del VHIR, integrat en la 
Plataforma de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de licitació relatiu al contracte d’OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DEL NOU RECINTE DE GASOS MEDICINALS EN L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ 
PER AL PROJECTE DEL NOU EDIFICI DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
D'HEBRON -INSTITUT DE RECERCA (VHIR).  
 
II.- El termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el proppassat dia 19 de febrer de 2020, 
havent-se presentat a la present licitació les següents empreses: 
 

CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A. 
SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, S.L. 
COYNSA 2000, S.L. 

 
III.- En data 21 de febrer es va constituir la mesa de contractació per tal de procedir a l’obertura 
del sobre núm. 1. Durant l’acte d’obertura, la mesa va detectar l’existència d’un defecte, 
erròniament considerat com a no esmenable, en el contingut del sobre núm. 1 presentat per 
l’empesa COYNSA 2000, S.L., consistent en la no inclusió del certificat de visita, tal com es 
preveia a clàusula 6 del plec de prescripcions tècniques: 
 

“Les empreses que no realitzin la visita obligatòria i no presentin el certificat d’assistència 
esmentat quedaran automàticament excloses del procediment de licitació.”  

 
En conseqüència, es va procedir a acordar l’exclusió, en el present procediment de licitació, de 
la societat COYNSA 2000, S.L. 
 
IV.- En data 13 de març, aquest òrgan de contractació va acordar l’adjudicació del contracte de 
referència a la societat SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, S.L. en resultar la proposta amb 
millor relació qualitat-preu i, en conseqüència, el licitador amb una millor puntuació. 
 
V.- En data 14 de març es va publicar en el BOE el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 
COVID-19. La Disposició Addicional tercera de la norma va establir la suspensió i interrupció 
dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, fins a la 
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finalització de la vigència del Reial Decret 463/2020 o, si escau, les seves pròrrogues. D’altra 
banda, es va preveure que dita suspensió i interrupció s'aplicaria a tot el sector públic definit en 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Atès l’esmentada suspensió de terminis, no va ser possible procedir a la formalització del 
contracte.  
 
VI.- En data 20 de març la societat COYNSA 2000, S.L. va interposar recurs d’alçada impropi 
contra l’acord pel qual es va acordar la seva exclusió de la licitació, fonamentat en el fet que tot 
i no haver inclòs el certificat de visita al sobre núm. 1, tal com s’establia al plec de prescripcions 
tècniques, aquesta omissió no es podia entendre com un defecte no esmenable, atès que la 
visita va ser realitzada el passat 12 de febrer de 2020 i el certificat que així ho acredita 
s’expedeix pel mateix VHIR. 
 
VII.-  L’estimació d’aquest recurs comportaria la retrotracció del procediment als efectes de que 
es pogués readmetre a COYNSA 2000, S.L. a la licitació. Tanmateix, atès que els sobres núm. 
2 i 3 presentats per la resta de licitadors ja s’han obert i valorat mitjançant Acta de data 5 de 
maig, el contingut del sobre 3 és conegut i, per tant, no es podria garantir la valoració de l’oferta 
de COYNSA en condicions d’igualtat.  
 
Per tant, la retrotracció del procediment no resulta viable jurídicament, atès que no seria 
possible valorar l’oferta de COYNSA 2000, S.L. sense vulnerar el principi d’igualtat de tracte i 
de secret de les proposicions.  
 
VIII.- Atesa la impossibilitat de seguir amb la licitació per les mencionades causes exposades 
anteriorment, que es poden qualificar de defectes inesmenables, el VHIR es veu en l’obligació 
de desistir del present procediment de contractació. 
 
En conseqüència, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis rectors en matèria de 
contractació pública davant la resta de licitadors participants, s’imposa la necessitat d’acordar 
el desistiment del present procediment de licitació per tal de convocar un nou.  
 
IX.- L’article 152.2 de la LCSP estableix que: “la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato 
o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de 
la formalización”. Al seu torn, l’apartat quart del precepte disposa el següent:  
 

“4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la 
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un 
procedimiento de licitación.” 

 
En el cas que ens ocupa, s’ha comès una infracció no esmenable de les normes reguladores 
del procediment d’adjudicació, atès que COYNSA 2000, S.L. va ser exclosa del 
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procediment indegudament i, atès que degut a la fase en la qual es troba la licitació, resulta 
impossible esmenar l’error pels motius exposats als apartats precedents.  
 
X.- Sota l’emparament del que estableix l’article 152.2 de la LCSP es convocarà de forma 
immediata un nou procediment de contractació amb el mateix objecte. 
 

RESOL 
 
PRIMER.- DESISTIR del procediment d’adjudicació relatiu al contracte d’OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DEL NOU RECINTE DE GASOS MEDICINALS EN L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ 
PER AL PROJECTE DEL NOU EDIFICI DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
D'HEBRON -INSTITUT DE RECERCA (VHIR)., amb número d’Expedient 2020-004, atesa la 
concurrència d’una infracció no esmenable del procediment de contractació, en els termes 
establerts a l’article 152.4 de la LCSP.   
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a tots els licitadors. 
 
TERCER.- PUBLICAR aquest acord al Perfil de Contractant del VHIR.  
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 20 de maig de 2020. 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 


		2020-05-20T15:19:00+0200
	40881366Q JOAN XAVIER COMELLA (R: G60594009)




