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Exp. 2020-023 CUSTODIA DOCUMENTAL I DESTRUCCIÓ SUPORTS (2 LOTS) 
 
SERVEIS PER SERVEI DE CUSTÒDIA, TRANSPORT, CONSULTA, GESTIÓ D’ARXIUS I 
DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL DE DISCOS (DIVIDIT EN 2 LOTS) DE LA FUNDACIÓ 
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
I.- Que en data 08 de maig 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 al servei de 
custòdia, transport, consulta, gestió d’arxius i destrucció confidencial de discos (dividit en 2 lots) 
de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), i el termini per a 
presentar les ofertes finalitza dilluns, dia 25 de maig de 2020. 
 
II.- Que s’ha detectat un error material en el plec de clàusules administratives, degut a la falta 
del requisit d’aportació obligatòria de les certificacions homologades per a certificar la 
destrucció documental, donant compliment al Reglament Europeu 2016/679 de 27 de abril de 
2016 (RGPD), i a la  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals” (LOPDyGDD) per poder garantir, d’aquesta manera, el 
compliment en els tractaments de dades del present servei amb la normativa establerta.  
 
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 l’error material en el plec de prescripcions tècniques 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 maig de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 
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