Verònica Arasa Gallego, secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 4 d’abril de 2022 va adoptar l’acord
següent:
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A L’ALIENACIÓ DE BÉNS MOBLES: MAQUINÀRIA I ALTRES
MATERIALS DE L’ANTIC ESCORXADOR
Atenent la necessitat de procedir a l’alienació de béns mobles: maquinària i altres materials de
l’antic escorxador (Exp. 2022-005-PA) amb la finalitat de cobrir les necessitats que es detallen en
l’informe del coordinador dels serveis al territori de data 15 de març de 2022.
El pressupost del contracte, té un valor positiu per a l'Ajuntament, doncs serà el contractista qui El
pressupost del contracte, té un valor positiu per a l'Ajuntament, doncs serà el contractista qui aboni
la quantitat corresponent com a contraprestació pel lliurament dels béns.
El valor estimat del contracte, d’acord amb l’article 101 de la LCSP ascendeix a 30.187,44 €.,
considerant-se procedent acudir al procediment obert per l’adjudicació del contracte, amb un únic
criteri d’adjudicació al preu més alt.
Atès el que disposen pels 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.
Per l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient per a l’alienació de béns mobles: maquinària i altres materials de
l’antic escorxador (Exp. 2022-005-PA), mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa amb un únic criteri de valoració i tramitació ordinària.
SEGON. Aprovar el plec de condicions administratives que han de regir el procediment.
TERCER. Publicar en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies
naturals, comptats partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació els interessats
presentin les proposicions que considerin convenients.
I, perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.

Vist i plau,
L’alcalde

