
 

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 

Expedient de contractació: 2022-040 SERVEI AUDITORIA EXTERNA 

Objecte: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORIA EXTERNA PER EVIDENCIAR EL 

NIVELL DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT  UNE-

EN ISO 9001:2015 DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON - INSTITUT DE 

RECERCA (VHIR). 

 

RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICÓ PER L’ÓRGANO DE CONTRATACIÓ  

 

 

Vist l’expedient de contractació de referència resulten els següents, 

 

 

ANTECEDENTS 

 

 

PRIMER.- En data 11 d’agost de 2022 es va aprovar l’expedient de contractació 2022-040 

SERVEI AUDITORIA EXTERNA, el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), el Plec 

de Prescripcions Tècniques (PPT), així com la resta de documentació publicada en la Plataforma 

Electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya y en el Perfil del Contractant de 

la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), relatiu a la “Contractació 

dels serveis d'auditoria externa per evidenciar el nivell de compliment dels requisits del sistema de 

gestió de la qualitat UNE-EN ISO 9001:2015 de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - 

Institut de Recerca (VHIR).” La data final per la presentació d’ofertes finalitzava el passat 29 d’agost 

de 2022, a les 13:00h. 

 

SEGON.- En data 22 d’agost de 2022 la empresa ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION, 

S.L., ha interposat un recurs de reposició contra el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 

Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

TERCER.- En data 25 d’agost de 2022 va presentar oferta una empresa interessada.  

 

QUART.- En data 30 d’agost de 2022, la mesa de contractació decideix no procedir amb 

l’obertura del sobre 1 “Documentació Administrativa”, per tal que l’òrgan de contractació examini el 

recurs de reposició interposat, i posteriorment resoldre aquest. 

 

CINQUÈ.- En data 05 de setembre de 2022, es notifica la no obertura del sobre núm. 1 i la 

interposició del recurs de reposició a l’empresa licitadora que ha presentat oferta, així com a 

l’empresa recurrent.  

   

SISÈ.- En data 13 de setembre de 2022, el responsable del contracte fa arribar a la Unitat de 

Licitacions i Compres informe tècnic en el que proposa eliminar alguns dels requisits exigits com a 

solvència i valorar d’altres aspectes que així com són importants per l’execució del contracte, no 

impossibilitin la participació d’altres empreses que no disposin d’aquests requisits.  

 

Als anteriors fets li son d’aplicació els següents, 
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FONAMENTS DE DRET 

 

PRIMER.- La competència per resoldre el recurs potestatiu de reposició correspon a l’òrgan 

de contractació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), per ser 

l’òrgan que va dictar la publicació del expedient de contractació, d’acord a l’article 123 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

SEGON.- Pel que fa als recursos administratius a interposar en relació a la present licitació, 

no resulta aplicable el recurs especial en matèria de contractació, en no incloure’s aquest, per l’import 

del valor estimat del contracte de la licitació de referència, dins dels supòsits contemplats en l’article 

44.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

D’acord amb l’article 44.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, “6. Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las 

Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 podrán ser objeto de recurso 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 

En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condición 

de Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté 

adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera 

vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente 

el control o participación mayoritaria”.  

 

De conformitat amb l’esmentat article, l’acte recorregut és susceptible de recurs de reposició 

regulat en l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. Tot i no ser un acte que posa fi a la via administrativa, té un caràcter de 

tràmit qualificador contra el qual es pot interposar recurs potestatiu de reposició.  

 

TERCER.- D’acord amb l’exposat de la revisió del contingut del recurs i de la documentació 

referenciada en el mateix, es procedeix a posar de manifest el següent: 

 

I.- Pel que respecta a la solvència econòmica i financera exigida en la clàusula 6 - Condicions de 

Capacitat i Solvència dels Licitadors, apartat 3 A) i en l’apartat L del Quadre-Resum de 

Característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars, es fa referència a un import mínim 

de 10.500,00€, quan l’import correcte hauria de ser 12.600,00€. Tot i que això no es causa 

d’al·legació per part del recurrent, es comprova que existeix una errada en el Plecs, atès que es va 

calcular el 1,5 sobre el pressupost base del contracte, i no sobre el Valor Estimat del Contracte (VEC) 

com estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

 

D’altra banda, pel que fa a l’al·legació del recurrent en quant a la incoherència continguda en el Plec 

respecte l’experiència requerida i la solvència econòmica exigida, tenint en compte que l’article 87.1 

apartat a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que, “El 
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volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del 

contrato”, és cert que aquesta quantia pot resultar irrisòria per les característiques tècniques exigides.  

Tot i així, el fet que es demani una solvència econòmica en consonància amb els mínims exigits per 

la Llei, no treu que les empreses licitadores disposin d’una solvència econòmica més elevada.  

 

II.- Pel que respecta a la solvència tècnica o professional exigida en la clàusula 6 - Condicions de 

Capacitat i Solvència dels Licitadors, apartat 3 B) i en l’apartat L del Quadre-Resum de 

Característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el recurrent al·lega un cop més la 

incoherència existent entre els requisits d’experiència exigits i la solvència tècnica sol·licitada en els 

darrers tres anys. En aquest cas, cal dir que els Plecs de Clàusules Administratives Particulars del 

VHIR contenen com a principi l’exigència determinada en l’article 90.1 apartat a) de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, independentment dels requisits exigits per 

cadascun dels contractes.  

 

III.- Vists els requisits sol·licitats en l’apartat 4.5 de la Clàusula 4ª - Característiques tècniques del 

servei, i contra els quals s’insta la nul·litat del PCAP i del PPT, entenem que alguns d’aquests poden 

considerar-se limitatius per la participació de determinades empreses interessades en el procediment 

de licitació.  

 

Tanmateix, l’esperit de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) és 

fomentar la màxima concurrència i no discriminació en els seus procediments, i no preten vulnerar el 

Dret a participació de les persones interessades, si no, satisfer la necessitat que té el VHIR pel que 

respecta a aquets servei.  

 

IV.- Finalment, pel que fa a l’al·legació, que no sol·licitud, de la suspensió del procediment, la mesa 

de contractació de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a fi 

de no vulnerar ningun dret de les empreses aspirants a participar en la present licitació, va suspendre 

l’acta d’obertura del sobre núm. 1 de la licitació, quedant així suspens el procediment fins a la revisió 

del recurs de reposició interposat.  

 

Exposat l’anterior,  

 

 

RESOLC 

 

 

PRIMER.- ESTIMAR el recurs de reposició interposat per l’empresa ICDQ INSTITUTO DE 

CERTIFICACION, S.L. (CIF. B66084591).  

 

SEGON.- Anul·lar el procediment de licitació per la contractació dels serveis d'auditoria 

externa per evidenciar el nivell de compliment dels requisits del sistema de gestió de la qualitat UNE-

EN ISO 9001:2015 de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR) – 

Expedient nº 2022-040 SERVEI AUDITORIA EXTERNA. 

 

TERCER.- Ordenar la notificació de la present resolució del recurs de reposició a l’empresa 

recurrent i a la resta de parts interessades en aquest procediment.  
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QUART.- Ordenar la publicació d’una nova licitació per la contractació dels serveis d'auditoria 

externa per evidenciar el nivell de compliment dels requisits del sistema de gestió de la qualitat UNE-

EN ISO 9001:2015 de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).  

 

CINQUÈ.- Ordenar la publicació al perfil del contractant de la pàgina web de la Fundació 

Hospital Universitari Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR)   

https://vhir.vallhebron.com/ca/institut/licitacions, així com en el perfil de contractant, que consta a la 

Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 

http:\\contractaciopublica.gencat.cat.  

 

 

* Contra la present Resolució es podrà interposar, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, Recurs contenciós-administratiu davant 

l'òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la seva 

notificació. 

 

 

 

 

Barcelona, a 13 de setembre de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ  

Dr. Joan X. Comella Carnicé  

Director  

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