
 

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

1 
 

Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035  Barcelona 
Edifici Mediterrània, 2ª planta 

T. 93/489 44 59 
contractacio.publica@vhir.org   /   www.vhir.org 

 
 
EXP. 2021-002 AVALUADOR FREELANCE DEL PROJECTE CRESCER 
 
SERVEI DE CONTRACTACIÓ D’UN AVALUADOR FREELANCE DESTINAT AL PROJECTE 
“D’INVESTIGACIÓ OPERATIVA CONTRA LA DESNUTRICIÓ INFANTIL CRÒNICA A ANGOLA” 
(PROJECTE CRESCER)-FED/2020/418-106 DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
 
I.- Que en data 14 de gener de 2021 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 contractació d’un 
avaluador freelance destinat al projecte “d’investigació operativa contra la desnutrició infantil crònica 
a Angola” (PROJECTE CRESCER)-FED/2020/418-106 de la Fundació Hospital Universitari Vall 
Hebron - Institut de Recerca (VHIR), i el termini per a presentar les ofertes finalitza divendres, dia 29 
de gener de 2021. 
 
 
II.- Que s’ha detectat un error material en el Plec de Prescripcions Tècniques, les quals necessiten 

ser incloses per tal de garantir la posterior execució del servei de forma òptima i donant resposta a 

totes les necessitats de l’entitat. Aquesta situació impedeix seguir amb normalitat el present 

procediment de licitació, obligant a la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de 

Recerca (VHIR) a aplaçar la mateixa.  

 
 
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, 20 de gener de 2021 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Fundació Hospital Universitari  

Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 
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