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EXP. 2021-054 ASSEGURANCES DE SALUT (PCF) 
 
SERVEI 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) 
 
I.- Que en data 25 d’agost de 2021 es va publicar a la Plataforma de la Generalitat de Catalunya, on 
hi consta el Perfil del Contractant del VHIR, la licitació del contracte del serveis de d’assegurances 
de salut privada amb avantatges fiscals, a través del Pla de Compensació Flexible, destinat a tot el 
personal de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut De Recerca (VHIR), i el termini 
per a presentar les ofertes finalitzo el dijous 09 de setembre de 2021. 
 
 
II.- Que, davant les consultes d'algunes empreses interessades respecte dels requisits tècnics de 
l’esmentat procés de licitació, s'ha advertit que mancava documentació en el Plec de Prescripcions 
Tècniques, que era de caire fonamental perquè les empreses poguessin presentar correctament les 
seves ofertes. Malauradament, no s’ha pogut facilitar aquesta documentació abans de que finalitzes 
el període de presentació d’ofertes a totes les empreses interessades, segons allò que esmentem 
anteriorment, per tal de garantir l’execució del servei de forma òptima i donant resposta a totes les 
necessitats de l'entitat; En conseqüència, 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 desistir 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, 14 de setembre de 2021 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Fundació Hospital Universitari  
Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 
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