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ACORD MARC PER AL CONTRACTE DE SERVEI D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ 

PROFESSIONAL EN MATÈRIA DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL PER A 

DESENVOLUPAR TASQUES QUE PUGUIN DONAR SUPORT A LA UNITAT D’INNOVACIÓ EN 

MATÈRIA DE PATENTS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON -

INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

2020-037 ASSESSORAMENT DE PATENTS 

El Sr. Giacomo Simone, Cap de la Unitat d’Innovació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron 

– Institut de Recerca (VHIR), proposa que s’incoï el corresponent expedient per a la contractació del 

servei d’assessorament i gestió professional en matèria de propietat industrial i intel·lectual per a 

desenvolupar tasques que puguin donar suport a la unitat d’innovació en matèria de patents del 

VHIR., homologant-se un màxim de 10 empreses. 

Pel que fa a la justificació de la necessitat del servei, el VHIR és una Fundació en la que, amb relació 

a la recerca i l’activitat científica, tenen lloc nombrosos seminaris, jornades científiques i cursos 

especialitzats formatius, on existeix la necessitat d’oferir algun refrigeri a les persones que hi 

participen. 

 

Per tal de que la seva consecució es produeixi amb èxit, posa de manifest la conveniència de 

disposar d’un assessorament de forma recurrent, que garanteixi una correcta gestió de patents i 

l’assessorament adequat d’acord amb la normativa actual vigent.  

 

Amb aquesta finalitat l’Institut de Recerca precisa contractar un servei que es dugui a terme per un 

equip d’experts a plena disposició, per assessorar i/o resoldre els eventuals problemes que 

sorgeixin en aquest àmbit, i que de manera eventual puguin dur a terme els seus serveis a les 

dependències de l’Institut de Recerca.  

 
Quan el VHIR ho consideri oportú, podrà encarregar a altres agències de la Propietat Industrial les 

tasques anteriors a causa d’acords contractuals amb tercers o perquè la especificitat del tema o del 

país així ho aconsellin. 

 

La prestació d’aquests serveis objecte de la present licitació tindrà una duració inicial de dos (2) 

anys, prorrogable dos (2) anys més. 

El pressupost màxim de la licitació aprovat per a la prestació de l’esmentat servei, corresponent a 

l’any inicial, és de “DOS-CENTS DEU MIL EUROS” (210.000,00€), IVA exclòs.  

L’entitat contractant no estarà obligada a esgotar la totalitat del pressupost base de licitació, sinó que 

únicament se li facturaran les prestacions efectivament executades en base als preus oferts. 

Vista la necessitat de realitzar un procediment obert, de tramitació ordinària i regulació harmonitzada 

segons criteris establers a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

qual es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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Pels motius exposats, 

 

S’ACORDA: 

1.- Encarregar l’inici de l’expedient de contractació dels servei d’assessorament i gestió professional 

en matèria de propietat industrial i intel·lectual per a desenvolupar tasques que puguin donar suport 

a la unitat d’innovació en matèria de patents, homologant-se un màxim de 10 empreses a la Fundació 

Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR), i es fixa el pressupost màxim de 

licitació en 210.000,00€, IVA exclòs. 

2.- Encarregar la certificació de existència de crèdit suficient per certificar que el VHIR disposa de 

consignació pressupostària suficient per a fer front a les despeses que se’n derivin del present 

expedient. 

3.- Efectuar la redacció dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques que hauran d’ajustar-se als continguts establerts a l’esmentada Llei. 

 

 

Barcelona, 15 de juny de 2020 

    

 

 

 

 

ORGAN DE CONTRACTACIÓ                                    

 

Dr. Lluís Rovira Pato 

Secretari de la Comissió Delegada     

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- 

Institut de Recerca (VHIR) 

    

 

Sra. Lídia Alé Ruiz  

Secretaria Executiva  

Fundació Hospital Universitari Vall 

Hebron- Institut de Recerca (VHIR) 
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