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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

5188

Anunci de l’Ajuntament d’Alcúdia pel qual es sotmet al tràmit d’informació pública l’estudi de
viabilitat relatiu a la concessió del servei de Bar Cafeteria del Centre de la Tercera Edat d’Alcúdia
situat a l’edifici de “Can Ramis” d’Alcúdia, mitjançant procediment obert, via d'urgència (Exp. CN22/19)

Mitjançant resolució núm. 836/2019, dictada en data 24 de maig de 2019, per la regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística, es
va acordar sometre a informació pública l’estudi de viabilitat relatiu a la concessió del servei de Bar Cafeteria del Centre de la Tercera Edat
d’Alcúdia situat a l’edifici de “Can Ramis”, mitjançant procediment obert, via d’urgència (Exp. CN-22/19), redactat per l’economista Joan
Català Torrens.
L’exposició al públic serà pel termini de SETZE DIES NATURALS a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, a la vista
de la urgència derivada del procediment, de conformitat amb els articles 119, 247.3, 285.2 i 297, 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.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’
estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest ajuntament (www.alcudia.net).

Alcúdia, 28 de maig de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/72/1035191

La regidora delegada d’Hisenda, Contractació, i Estadistica.
Joana Maria Bennasar Serra.
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