
Fundació Hospital Universitari Vall d’ Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 

Vall d'Hebron 

Institut de Recerca 

RESOLUCIÓ DE CONSULTES PER PART D’EMPRESES INTERESSADES AL PROCEDIMENT 
DE LICITACIÓ QUE CONSTA EN LA PÀGINA WEB PERFIL DEL CONTRACTANT RELATIU AL 
PROCEDIMENT DE LICITACION PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA 
CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES DE SALUT PRIVADA, A TRAVÉS DEL PLA DE 
COMPENSACIÓ FLEXIBLE, DESTINAT A TOT EL PERSONAL DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR) 

LICI 2021-054 ASEGURANCES DE SALUT (PCF) 

I. Que, davant les consultes d’algunes empreses interessades, s’ha advertit en un dels
extrems de l’anunci de licitació – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, la necessitat
de donar resposta al seguit de consultes rebudes.

II. Que, mitjançant el present document, es procedeix a deixar constància de l’esmentat
aclariment i a respondre els dubtes plantejats per les empreses interessades al present
procediment.

1. Per fer valoració de presentació d’oferta us demanem si ens podeu facilitar la pirámide
d’edats-sexe de tot el personal: 750, segons indiqueu al plec,

DADES D’INTERÈS: 
1.- Col·lectiu potencial estimat: 200 persones, entre empleats i familiars. 
2.- Ubicació : Barcelona i província 
3.- Edat del col·lectiu (Annex 1 - Taula amb dates de naixement dels 100 empleats 
VHIR) 
NOTA: actualment el VHIR compta amb la col·laboració de 720 treballadors/es, no 
obstant aquest nombre pot variar, es podrà veure disminuït o incrementat, en casos 
com noves incorporacions o finalitzacions de contracte. 

S'annexa al següent document i en format Excel les taules d'acord a la consulta generada: 

Com annex número 1 es troba la taula amb les dades de naixement dels 100 empleats del 

VHIR. 

Com annex número 2 es troba la taula en la que es divideix per sexe i per edat els 

715 treballadors amb els que compta el VHIR actualment. 

III. S’acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles empreses
i persones que hagin tingut accés i s’hagin descarregat el Plec de Condicions Tècniques i
Plec de Condicions Particulars d’aquest Procediment l’esmentada rectificació, als efectes
pertinents.

Barcelona a 13 de setembre de 2021 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Dr. Joan X. Comella Carnicé 

Director 

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