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Exp. 2020-014 MANT. PREVENTIU DE DUES CENTRÍFUGUES 
 
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES CENTRÍFUGUES PER A GRUP DE 
RECERCA EN TERÀPIA GÉNICA AL SISTEMA NERVIOS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
I.- Que en data 17 de març de 2020, es va publicar a la Plataforma de la Generalitat de 
Catalunya, on hi consta el Perfil del Contractant del VHIR, la licitació relativa a servei de 
manteniment preventiu de les centrífugues per a Grup de Recerca en Teràpia Gènica al 
sistema nerviós de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)., i 
el termini per a presentar les ofertes finalitzava el proper dijous, dia 1 d’abril de 2020. 
 
II.- Que en data 14 de març, es va publicar en el BOE, el Reial Decret 463/2020, pel que es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-
19, on la Disposició Addicional tercera estableix la suspensió i interrupció dels terminis per a 
la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic i estipula que els còmputs es 
reprendran en el moment en què finalitzi la vigència del Reial decret o, en el seu cas, les seves 
pròrrogues (apartat 1);es preveu que dita suspensió i interrupció s'aplicarà a tot el sector 
públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (apartat 2). 
 
III.- Que s’aplica la present legislació a la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut 
de Recerca (VHIR), per ser aquesta un poder adjudicador sense caràcter d’administració 
pública (PANAP), que es troba sotmès a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
 
IV.- En conseqüència, donant compliment al estipulat per el Reial Decret 463/2020, i atesa la 
impossibilitat de seguir amb la licitació per les mencionades causes, la Fundació Hospital 
Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (VHIR) s’ha vist en la obligació d’aturar el present 
procediment. I per aquest motiu, el mateix queda sense efecte. 
 
 
 
 

Barcelona, 25 de març de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 
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