
https://www.dipta.cat/ebop/   BOP de Tarragona DL: T.610-1977 1

Dijous, 22 de juny de 2017 - Número 120

BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

7-
05

06
5

Administració Local

2017-05065
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 de maig de 2017, va aprovar el Plec de clàusules 
econòmiques i artístiques que ha de regir la contractació del XX MERCAT MEDIEVAL DE CALAFELL, que se 
celebrarà els dies 1, 2 i 3 de setembre de 2017. 

El text íntegre del Plec de clàusules se sotmetrà a informació pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i al web 
municipal (www.calafell.org -Perfi l del contractant, pel període de vint dies naturals a patir del dia següent al de la 
inserció d’aquest anunci en el BOP de Tarragona. En cas de presentar-se al·legacions, se suspendrà el període de 
presentació de sol·licituds fi ns que aquestes es resolguin.

Si no hi ha cap tipus de reclamació durant el termini assenyalat el plec de clàusules es considerarà aprovat 
defi nitivament.

El termini per presentar propostes serà de 20 dies naturals a comptar del dia següent a la data de publicació 
d’aquest anunci en el BOP de Tarragona.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Calafell
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Cultura
c) Número d’expedient: 2252/2017

2. Objecte del contracte
a) Descripció: La contractació té com a objecte la realització del 20è Mercat Medieval Calaphel 2017, els dies i 

horaris següents:
1 de setembre de 18h a 23h
2 de setembre d’11 a 14 h i de 17.30 a 23 h
3 de setembre d’11 a 14 h i de 17.30 a 23 h

El secretari, Alexandre Pallares Cervilla
Calafell, 9 de juny de 2017


		2017-06-21T13:15:58+0200
	Butlletí Oficial de la Província de Tarragona




