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.
Diputació de Tarragona
Àrea de Serveis Interns
Contractació i Expropiacions
Exp. 8004330008-2021-0009164

.Composició de la Mesa de Contractació
Per decret de l'ens OA Patronat de Turisme número 2021-0000341 de data
17 de setembre de 2021, i esmenat el règim de recursos per error material
de transcripció al decret núm. 2021-0000367 de 18 d’octubre de 2021, s’ha
aprovat l'expedient de contractació, per procediment obert, dels serveis de
consultoria i assistència tècnica pel procés d'elaboració, redacció i difusió
del Llibre Blanc sobre la gestió de les platges intel·ligents de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, confinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del programa Operatiu Feder de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i
ocupació. Aquest contracte està emmarcat dins la iniciativa d'intervenció coordinada PECT Turístic en família, operació de platja innovadora.
D’acord amb l’annex XXII del quadre de característiques del contracte de
l’esmentat Plec, la composició de la Mesa de Contractació que assistirà a
l’òrgan de contractació en el procediment obert, per a l’adjudicació d’aquest
contracte, és la següent:
President:

El diputat delegat de Contractació i Expropiacions, que
presidirà la Mesa, efectuada per delegació efectuada per
decret de la Presidència, núm. 2020-000447 de 13 de febrer
de 2020.

Vocals:

La secretària general de la Corporació o funcionari en qui
delegui.
L’interventor general o funcionari en qui delegui.
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La directora tècnica del PTDT o funcionari en qui delegui.
La cap de servei de Contractació i Expropiacions o funcionari
en qui delegui.
Secretària:

Una funcionària de la Unitat de Contractació i Expropiacions
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