
         

 

 
ANUNCI PER A PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

 
 
1. ENTITAT ADJUDICADORA: 
a) Organisme: OAM UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
b) Servici que tramita l’expedient: Oficines Centrals. 
c) Número d’expedient:  E-70008-2019-000087. 

2.  OBJECTE I DURACIÓ DEL CONTRACTE: 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE:   

L’objecte del present contracte es la prestació de Servicis Docents per al desenvolupament 

dels tallers de “EXERCICI CORPORAL” en els centres de Benimàmet, Borbotó, Massarrojos, 

Poble Nou i Sant Marcel·lí, dins del Programa “Coordenades”. Resulta necessari procedir a la 

contractació mitjançant profesionals o empreses de servicis, sent l’objecte d’aquest contracte el 

següent: 

 

- Objecte. Servicis docents consistents en la realització de classes teòric-pràctiques de 

“EXERCICI CORPORAL”, dirigides a persones adultes, i en particular adaptades a les necessitats 

de les persones que es troben inscrites en els grups assenyalats, dins d'un procés de promoció 

de la participació social. 

- Lloc de prestació: Centres UP de BENIMÀMET (Plaça Doctor Ximeno, Nº 1 de Benimàmet-

Beniferri), BORBOTÓ (Plaça del Moreral, Nº 8, MASSARROJOS (C/Mossén Bau, Nº 10-12), 

POBLE NOU (Camí de Montcada, Nº 205) i SANT MARCEL·LÍ (Plaça Holanda, s/nº).  

- Quantificació del servici: Un màxim de 790 hores, a raó de 196 hores en 2019 i 594 en 2020, o 

fins que per la Universitat Popular es considere innecessari continuar amb l’activitat. 

 - Règim de funcionament: el funcionament d'aquests servicis estarà regulat segons el que es 

disposa en el Reglament de Condicions de Participació en les activitats de la Universitat 

Popular (BOP 30 de 04/02/2006, modificat per BOP 193 de 05/10/2016). 

Facturació:  el contractista facturarà electrònicament a través de FACE. 

DURADA DEL CONTRACTE: període de durada màxima d’un any, a comptar des de la 

notificació a l’ajudicatari/a de la Resolució d’adjudicació del contracte. 

En cas que l'adjudicatari del contracte menor d'aquests servicis docents, fóra persona física, es 

considera que no desenvolupa treball depenent i inserit en l'estructura organitzativa de 

l'Organisme Autònom Municipal UNIVERSITAT POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, i 

açò de conformitat amb el que es disposa en els articles 11.1 i 308.2 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014. 

3. PRESSUPOST MÀXIM PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE (SI ÉS PROCEDENT): 

El gasto màxim que es preveu per a este contracte, ascendix a la quantitat de 13.035,00.-€, 

més  21% IVA per import de 2.737,35.-€, ascendint a un màxim total de 15.772,35.-€,  



         

 

4. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA, ADJUNTANT PRESSUPOST I DOCUMENTACIÓ: 

a) Es realitzarà a través de l’e-mail: només  per esta via en upsadministrativa@valencia.es 

b) Responsable:  Secció Administrativa 

c) Telèfon: 96.208.27.14 – 96-208.27.01 

d) Domicili: Universitat Popular. C/Amadeo de Savoia, nº 11 Planta Baixa Pati A. 

e) Localitat i codi postal: València - 46010. 

f) Data i hora límit per a presentar pressupost i documentació: 

El  14 de Novembre de 2019, a les 12:00 hores. 

 

5. ALTRES INFORMACIONS: 

Els criteris que serviràn de base per a l’adjudicació son: 

*     Preu hora (IVA no inclòs) oferit, sent el preu màxim per hora de 16,50.-€ (IVA no 

inclòs). 

 

Basant-se en els paràmetres que s’establixen en les Condicions del Contracte, els tècnics de 

l’OAM valoraran les propostes presentades i emetran un informe en què proposaran, a l’òrgan 

de contractació competent, la més avantatjosa a juí de l’informador, tenint en compte el que 

preveu l’article 118  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 

la qual es trasponen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlamento Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  El resultat de la selecció i 

adjudicació es publicarà en l’apartat Contracta amb la UP de la web de la Universitat Popular 

de l’Ajuntament de València (www.universitatpopular.com). 

 

València, a  11 de Novembre de 2019. 
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