
 

 

 

  

 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
Aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió plenària de dia  4 d’agost de 2016, el Plec de 
condicions econòmico-administratives i prescripcions tècniques per la contractació 
mitjançant procediment obert amb mes d’un criteri per la seva adjudicació del servei de 
Escola Municipal de Música, s'exposa al públic durant el termini de quinze 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 de Montuïri. 
b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria-intervenció. 
  
2. Objecte del contracte 
 
a) Descripció de l'objecte: Gestió del servei de la Escola Municipal de Música de 
Montuïri. 
b) Lloc d'execució: Montuïri 
d) Termini d'execució : 3 anys. 
 
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació 
 
a) Tramitació: ordinaria 
b) Procediment: obert. 
c) Forma: amb mes d’un criteri per la seva adjudicació 
 
4. Garanties 
 
Provisional:  no escau 
Definitiva:   5% de l’import de l’adjudicació. 
 
5. Obtenció de documentació i informació 
 
a) Entitat: Ajuntament de Montuïri 
b) Domicili: Plaça Major nº 1 
c) Localitat i codi postal: Montuïri 



 

 

 

  

 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

d) Telèfon: 971644147 
e) Fax: 971646310 
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: La mateixa que per a la presentació 
d'ofertes. 
 
7. Presentació de les ofertes o de les sol�licituds de participació 
   
a) Data límit de presentació: 16 dies naturals 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 13:00 
h.) 
 
b) Lloc de presentació:  
  
1r. Entitat: Ajuntament de Montuïri 
2n. Domicili: Plaça Major nº 1 
3r. Localitat i codi postal: Montuïri. 
  
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Un mes, a 
comptar des de l'obertura de les proposicions.    
 
8. Obertura de les ofertes econòmiques. 
 
a) Entitat: Ajuntament de Montuïri 
b) Domicili: Plaça Major nº 1 
c) Localitat: Montuïri 
d) Data: dia següent hàbil posterior al termini de presentació de proposicions (a efectes 
d'obertura de pliques, el dissabte es considerarà inhàbil). 
e) Hora: A les 12 h. 
 
9. Despeses d'anuncis 
 
A càrrec de l'adjudicatari. 
 
 

Montuïri, 12 d’agost de 2016 
EL BATLE 

 
 
 
 

Joan Verger Rosiñol 
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