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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Servei d’Informàtica
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València sobre aprovació de l’encàrrec de gestió dels
treballs necessaris per a l’assistència tècnica i tecnològica per a la integració, implementació, manteniment i
prestació de serveis a la plataforma de territoris intel·
ligents de Connecta València per a 2020.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de
Valencia sobre aprobación de la encomienda de gestión de
los trabajos necesarios para la asistencia técnica y tecnológica para la integración, implementación, mantenimiento y prestación de servicios a la plataforma de territorios
inteligentes de Connecta València 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 dels treballs
necessaris per a l’assistència tècnica i tecnològica per a la integració,
implementació, manteniment i prestació de serveis a la plataforma
de territoris intel·ligents de Connecta València per a 2020, a l’empresa provincial Divalterra SA. S’autoritza i disposa la despesa derivada d’aquests treballs que ascendirà a dos-cents sis mil sis-cents
deu euros (206.610,00 euros), es realitzaran amb càrrec a l’aplicació
110.92300.22799 del Pressupost de 2020.
València, 4 de maig del 2020.—El cap del servei, José Benedito
Agramunt.
ANUNCIO
Esta Diputación Provincial por acuerdo del Pleno de la Corporación
de fecha 28 de abril de 2020, ha aprobado la encomienda de gestión
de los trabajos necesarios para la asistencia técnica y tecnológica
para la integración, implementación, mantenimiento y prestación de
servicios a la plataforma de territorios inteligentes de Connecta
València para 2020, a la empresa provincial Divalterra SA. Se autoriza y dispone el gasto derivado de estos trabajos que ascenderá a
doscientos seis mil seiscientos diez euros (206.610,00 euros), se
realizarán con cargo a la aplicación 110.92300.22799 del Presupuesto de 2020.
Valencia, 4 de mayo de 2020.—El jefe del servicio, José Benedito
Agramunt.
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