
         

 

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-70008-2019-000091. 

2.  OBJECTE I DURADA DEL CONTRACTE: 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE:   

   

L'objecte del present contracte és la prestació de Servicis de Porteria i Vigilància en horari 

d'obertura de l'Espai Sociocultural “RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR” (Nau 2 de les 

Naus de Ribes, Parc Central) i Oficines Centrals. Resulta necessari procedir a la contractació 

mitjançant professionals o empreses de serveis, sent l'objecte d'aquest contracte el següent: 

- Objecte.  
 

1. Funcions principals 
a) Obertura i tancament ordinari. 

b) Control d'entrades i eixides ordinàries de les persones usuàries i les mercaderies. 

c) Recepció de persones usuàries, sempre que no existisquen sistemes de seguretat 

enfront d'infraccions, com, per exemple, detectors de metall. 

d) Recollida i custòdia, si escau, d'efectes portats per les persones usuàries (bosses, 

maletes, etc.), que no comporte el control interior dels efectes personals. 

e) Informació en accessos. 

 

2. A l'interior dels establiments en relació amb les persones usuàries: 

a) Informació, orientació i, si escau, acompanyament de persones usuàries i visitants. 

b) Organització i control de l'evacuació de persones quan es requerisca per qualsevol 

motiu. 

c) Exigència del compliment de les normes pròpies de l'establiment (prohibició de 

fumar, conducta correcta de les persones usuàries, accés a zones prohibides, etc.), 

que no comporte la realització d'accions coactives o de control d'identitat o d'efectes 

personals de les persones que puguen incórrer en tals conductes. 

3. En relació amb el manteniment de l'establiment: 

a) Control dels béns o productes existents en l'establiment. 

b) Comprovació de l'estat i funcionament de les instal·lacions generals que no siguen 

pròpiament de seguretat. 

c) Control, si escau a través de mitjans tècnics, dels sistemes de manteniment 

(calderes, instal·lacions elèctriques, etc.) que no siguen de seguretat. 

d) Control dels sistemes antiincendis. 

 

- Lloc  de prestació del servici:  
Ribes Espai Universitat Popular. Nau 2 de les de Ribes, en el Parc Central. c/Filipinas, sn. 

València. 

 



         

 

- Quantificació del Servici: 
 

a) Servici ordinari  
 

Exercici 2019 

Periode per a contractació: De l’11/11/2019 fins al 19/12/2019. 24 Jornades/192 horas. 

 

Exercici 2020 

Periode per a contractació: De l’ 08/01/2020 fins al 19/06/2020. 84 Jornades/672 horas 

 

b) Servicis extraordinaris (Borsa d’hores) 

 

S'estableix una Borsa d'hores per a atendre situacions imprevistes en jornades del 

calendari ordinari (dilluns a divendres) i, si escau, per a l'obertura extraordinària en 

dissabtes, diumenges i festius. Aquest servei es prestaria només en cas de sol·licitud de 

l'OAM. 

 

Exercici 2019: 

S'estableix un preu hora per a servicis extraordinaris (obertura en dissabtes, diumenges i 

festius) igual al valor del preu hora ordinari incrementat en un 50%. S'estableix aquesta 

Borsa d'hores en 24 hores. 

 

Exercici 2020: 

S'estableix un preu hora per a servicis extraordinaris (obertura en dissabtes, diumenges i 

festius) igual al valor del preu hora ordinari incrementat en un 50%. S'estableix aquesta 

Borsa d'hores en 67 hores. 

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, 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): 

La despesa máxima prevista per a este contracte, ascendix a la quantitat de 14.807,40.-€, més  

21% IVA per import de 3.109,55.-€, ascendint a un màxim total de 17.916,95.-€. 

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 14,80.-€ (IVA no 

inclòs) respecte de les hores de servicis ordinaris i de 22,20.-€ (IVA no inclòs) respecte de les 

hores de servicis extraordinaris. 

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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