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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Patronat Provincial de Turisme
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València sobre aprovació de l’encàrrec de gestió a
l’empresa provincial Divalterra S.A., dels treballs necessaris en matèria de Turisme per a 2020.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de
Valencia sobre aprobación del encargo de gestión a la
empresa provincial Divalterra S.A., de los trabajos necesarios en materia de Turismo para 2020.
ANUNCI
Aquesta Diputació Provincial, per acord del Ple de la Corporació de
data 28 d´abril de 2020, ha aprovat l’encàrrec de gestió a Divalterra
SA dels treballs necessaris per a la coordinació, promoció, organització i execució de totes les actuacions del Patronat Provincial de
Turisme, dirigides a la promoció turística i del mercat turístic de la
província de València a nivel internacional, nacional i provincial, que
es contenen en el Plec de clàusules aprovat.
S’autoritza i disposa la despesa derivada d’aquests treballs que ascendirà a 719.276 euros i es realitzarà amb càrrec a l’aplicació
430.00/227.99 del Pressupost de 2020.
València, a 4 de maig de 2020.—El secretari, Vicente Rafael Boquera Matarredona.
ANUNCIO
Esta Diputación Provincial, por acuerdo del Pleno de la Corporación
de fecha 28 de abril de 2020, ha aprobado el encargo de gestión a
Divalterra SA, de los trabajos necesarios para la coordinación, promoción, organización y ejecución de todas las actuaciones del Patronato Provincial de Turismo dirigidas a la promoción turística y
del mercado turístico de la Provincia de Valencia a nivel internacional, nacional y provincial, que se contienen en el Pliego de cláusulas
aprobado.
Se autoriza y dispone el gasto derivado de estos trabajos que ascenderá a 719.276 euros y se realizaran con cargo a la aplicación
430.00/227.99 del Presupuesto de 2020.
Valencia, a 4 de mayo de 2020.—El secretario, Vicente Rafael Boquera Matarredona.
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