
 

 

ANUNCI. 
 

CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE LA GESTIÓ DEL BAR 
“XIRINGUITO” DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ESPORTIVES D’ARIANY. 

 
Aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió plenària de dia 27 de febrer de 2014, el Plec de 
clàusules administratives per la contractació en la modalitat de concurs, mitjançant 
procediment obert per la gestió del bar “xiringuito” de les instal·lacions municipals 
esportives d’Ariany, s'exposa al públic durant el termini de 15 dies, comptadors a partir del 
següent al de la inserció d'aquest anunci en el BOIB, perquè puguin presentar-se 
reclamacions. 
 
Simultàniament s'anuncia concurs públic, si bé la licitació s'ajornarà, quan resulti 
necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra l'esmentat Plec de condicions. 
 
1. Entitat adjudicadora 
 
a) Organisme: Ajuntament d’Ariany.. 
b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria-intervenció. 
  
2. Objecte del contracte 
 
a) Descripció de l'objecte: Gestió del bar- “xiringuito” de les instal·lacions municipals 

esportives. 
b) Lloc d'execució:  Ariany 
d) Termini d'execució : 10 anys 
 
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
 
a) Tramitació: ordinaria. 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: mes d’un criteri per l’adjudicació 
 
4. Garanties 
 
Provisional:  exenta 
Definitiva:  1000 € 
 
5. Obtenció de documentació i informació 
 
a) Entitat: Ajuntament d’Ariany 
b) Domicili: c/ Major 19 
c) Localitat i codi postal: Ariany 07529 
d) Telèfon: 971561182 
e) Fax: 971830277 



 

 

f) Data límit d'obtenció de documents i informació: La mateixa que per a la presentació 
d'ofertes. 
 
6. Presentació de les ofertes o de les sollicituds de participació 
   
a) Data límit de presentació: 20 dies hàbils comptats a partir del següent al de la 
publicació d'aquest anunci en el BOIB, en horari d'obertura al públic (de 9,00 a 14:00 h.) 
 
b) Lloc de presentació:  
  
1r. Entitat: Ajuntament de Ariany 
2n. Domicili: c/Major 19 
3r. Localitat i codi postal: Ariany 07529 
  
c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Tres 
mesos, a comptar des de l'obertura de les proposicions.    
 
7. Despeses d'anuncis 
 
A càrrec de l'adjudicatari. 
 
 
 

Ariany a 3 de març de 2014. 
El Batle 

 
 
 
 

Sgt: Joan Ribot i Mayol. 
 
 
 

 


