Exp. 2021-027-PR

VERÒNICA ARASA GALLEGO SECRETÀRIA ACTAL. GENERAL DE L’EXCM. A JUNTAMENT D’AMPOSTA
(TARRAGONA)
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de novembre de 2021 va adoptar
l’acord següent:
Aprovació de l’expedient de contractació d’assegurances
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de l’assegurança col·lectiva d’accidents de
l’Ajuntament d’Amposta – anys 2022 i 2023 en base a l’informe emès al respecte pel responsable
de contractació de data 5 d’octubre de 2021.
El valor estimat del contracte ascendeix a 20.000,00 €., considerant-se procedent acudir al
procediment obert simplificat sumari per l’adjudicació del contracte.
Atès el que disposen els articles 49, 85 i 86 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Vist l'informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics emés per la Interventora de 2 de
novembre de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació de l’assegurança col·lectiva d’accidents de
l’Ajuntament d’Amposta – anys 2022 i 2023 mitjançant procediment obert simplificat sumari,
oferta més avantatjosa amb un únic criteri de valoració.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives i de prescripcions tècniques
particulars que han de regir el procediment.
TERCER. Adquirir el compromís de consignar en el pressupost dels any 2022 i 2023 l’import
corresponent. L'autorització de la despesa restarà subordinada a l'existència de crèdit adequat i
suficient al pressupost dels anys 2022 i 2023.
QUART.CINQUÈ. Publicar en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini
de 5 dies hàbils, comptats partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el
perfil del contractant, els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.
I per a que així consti i tingui els seus efectes lliuro la present certificació d’ordre i amb el vistiplau
del Sr. Alcalde.
Amposta, 3 de novembre de 2021
Vist i plau,
L’ALCALDE,

