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ACORD DE NECESSITAT, IDONEÏTAT I INSUFICIÈNCIA DE MEDIS DE L’EXPEDIENT DE PER ALS 

SERVEIS DE FORMACIÓ D’ANGLÈS EN DIFERENTS MODALITATS I PER A DIFERENTS NIVELLS, 

DURANT L’EXERCICI 2023 I 2024, DESTINAT A TOTS ELS I LES TREBALLADORS/ES 

INTERESSATS/DES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON - INSTITUT DE 

RECERCA (VHIR). 

 

2022-062 FORMACIÓ ANGLÈS 

 

La Sra. Miriam Alvarez, Cap de la Unitat de Desenvolupament Professional,  de la Fundació Hospital 

Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), proposa que s’incoï el corresponent expedient per 

la contractació d’una empresa de formació d’anglès que ens pugui aportar experiència i professionalitat 

en l’organització, la impartició, la gestió i l’avaluació de la formació d’anglès, específicament en dues 

modalitats (Virtual i E-Learning), i des del nivell A1 fins al C1, seguint el Marc Comú Europeu de 

Referència, pel personal treballador de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca 

(VHIR). 

L’anglès és la llengua vehicular en l’entorn de la Ciència i per tant és un requisit imprescindible a l’hora 

de comunicar-nos entre professionals que treballem en centres de recerca. En aquest sentit, el VHIR 

ofereix la possibilitat de seguir formant-se en aquesta llengua a tots els seus treballadors i treballadores. 

Per tal de facilitar l’adhesió del major nombre de persones a aquesta formació, les modalitats en les que 

es sol·licita la formació intenten ser el més flexibles possible i oferir la màxima amplitud d’horaris. 

El mandat del Patronat i de la Direcció del VHIR és el d’optimitzar la inversió en l’esmentat servei, tot 

assegurant la seva continuïtat i millora. Aquesta continuïtat es basa en cercar fórmules d’optimització del 

funcionament intern i de la gestió del mateix per empreses o entitats especialitzades i amb demostrada 

experiència en la matèria. S’ha optat per un model externalitzat la contractació d’una empresa de formació 

d’anglès que ens pugui aportar experiència i professionalitat en l’organització, la impartició, la gestió i 

l’avaluació de la formació d’anglès, específicament en dues modalitats (Virtual i E-Learning), i des del 

nivell A1 fins al C1, seguint el Marc Comú Europeu de Referència, pel personal treballador de la Fundació 

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

En aquesta ocasió no s’estableixen lots per motius relacionats amb la optimització i eficàcia del servei. Ja 

que una única organització, amb responsabilitat única i interlocució unificada ens permetrà que el 

contracte s’executi amb els medis adequats i a més facilitarà el control i seguiment del mateix. Del contrari 

dificultaria la correcte execució de la formació.  

En aquest sentit, per evitar qualsevol afectació i assegurar la seva continuïtat i optimització amb els 

requeriments específics i canviants en el sector de recerca d’excel·lència, s’ha pres la decisió de 

contractar la realització d’aquesta activitat a empreses especialitzades, les quals, disposen de medis 

addicionals per cobrir les prestacions de manera idònia. 

La prestació del servei objecte de la present licitació tindrà una duració de nou (9) mesos per l’exercici 

2023, i nou (9) mesos per l’exercici 2024, amb la possibilitat de prorrogar per vint-i-set (27) mesos més, 

sent de nou (9) mesos per l’exercici 2025, de nou (9) mesos per l’exercici 2026, i de nou (9) mesos per 

l’exercici 2027.  

El servei començarà a partir de la data que s’estableixi en la formalització del contracte. La gestió i 

organització del servei, serà com a mínim dues setmanes abans de la data d’inici del curs. Tanmateix, 

l’inici de la formació per l’any 2023 serà en data 15 de març de i finalitzarà el 30 de novembre. Per la resta 
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de les anualitats, l’inici de la formació serà en data 01 de març de cada exercici i finalitzarà el 30 de 

novembre del mateix exercici. 

El pressupost màxim de la contractació aprovat, s’estableix en “SETANTA MIL EUROS” (70.000,00 €). 

Aquest servei està exempt d’IVA de conformitat amb l’article 20.1.9º de la Llei 37/1992, de 28 de 

desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

El pressupost total màxim anual, s’estableix en “TRENTA-CINC MIL EUROS” (35.000,00 €), IVA exclòs.  

 El preu unitari de la modalitat virtual es fixa en “SEIXANTA-SET EUROS” mensuals (67,00 €/mes), 

IVA exclòs.  

 El preu unitari de la modalitat e-learning es fixa en “CINC EUROS” mensuals (5,00 €/mes), IVA 

exclòs. 

 

Vista la necessitat de realitzar un procediment obert, de tramitació ordinària i regulació no 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. 

 

Pels motius exposats, 

 

S’ACORDA: 

 

1.- Encarregar l’inici de l’expedient per a la contractació d’una empresa de formació d’anglès que ens 

pugui aportar experiència i professionalitat en l’organització, la impartició, la gestió i l’avaluació de la 

formació d’anglès, específicament en dues modalitats (Virtual i E-Learning), i des del nivell A1 fins al C1, 

seguint el Marc Comú Europeu de Referència, pel personal treballador de la Fundació Hospital Universitari 

Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), i es fixa el pressupost màxim de licitació en 70.000,00€ euros, 

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, a data de la signatura electrònica 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                

Sra Montserrat Giménez Prous                                 

Gerent                              

Fundació Hospital Universitari                                                                                            

Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

   RESPONSABLE                                     
Sra. Miriam Alvarez  
Cap de la Unitat de Desenvolupament 
Professional  
Fundació Hospital Universitari Vall 
Hebron - Institut de Recerca (VHIR)  
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