AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)
NÚRIA MÀDICO VILELLA, SECRETÀRIA ACCTAL. DE L'AJUNTAMENT D'ASCÓ (RIBERA
D'EBRE),

C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2021 adoptà, entre
altres, el següent acord:
2.11.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES
D’ASSEGURANCES DELS VEHICLES DE LA FLOTA DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ (EXP.
897/2021).
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2021 es va aprovar
l’expedient de contractació, així com els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regiran la contractació de les pòlisses d’assegurances dels
vehicles de la flota de l’Ajuntament d’Ascó, mitjançant procediment obert simplificat, oferta
econòmicament més avantatjosa, criteris d'adjudicació de valoració automàtica.
Vist que es va sotmetre el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el plec de
prescripcions tècniques a informació pública per termini de 8 dies naturals, mitjançant anunci en
el perfil del contractant d’aquest Ajuntament.
Vist així mateix que en data 11/06/2021 es va publicar anunci de licitació en el perfil del
contractant d’aquest Ajuntament per termini de 15 dies naturals.
Vist que el termini per presentar proposicions va finalitzar el dia 28 de juny de 2021 a les 14
hores.
Vist que, segons la certificació de Secretaria que consta a l’expedient, durant la licitació no s’ha
presentat cap proposició.

PRIMER.- Declarar deserta la licitació del contracte del servei de les pòlisses d’assegurances
dels vehicles de la flota de l’Ajuntament d’Ascó, aprovada per la Junta de Govern Local de data
9 de juny de 2021.
SEGON.- Publicar aquest acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Ascó.
I per a que consti i d’acord amb l’article 206 del Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, lliuro el present certificat amb el vist-iplau del Sr. Alcalde a Ascó, document signat electrònicament.
Vist i Plau
Alcalde
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Per tot l’exposat, i vista la Proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels
assistents amb dret a vot, acorda:

