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MARTÍ TERÉS BONET, Secretari del Consell de la societat Cementiri de Girona SA 
 
 
C E R T I F I C O : 
 
I. Que en data 28 de juliol de 2021 es va reunir el Consell d’Administració de la societat Cementiri de 
Girona SA, en el domicili social, el qual fou prèviament convocat observant els requisits previstos a 
l’efecte en els Estatuts socials. 
 
II. Que per unanimitat dels membres que composen el Consell d’Administració, es va adoptar, entre 
altres, l’acord de ratificar l’acord de 28 de juny de 2021 de la presidenta del Consell d’Administració de 
Cementiri de Girona SA d’adjudicar, a favor de l’arquitecte Esteve Aymerich Serra, el contracte menor 
del servei de redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció de deu tombes i els seus 
accessos al Cementiri Nou de Girona, en els termes següents: 
 
“En data 28 de juliol de 2021 es va reunir el Consell d’Administració de la societat Cementiri de Girona 
SA, en el domicili social, el qual fou prèviament convocat observant els requisits previstos a l’efecte en 
els Estatuts socials. Per unanimitat dels membres del Consell es va adoptar, en altres, l’acord següent: 
 
“Vist l’acord de 28 de juny de 2021 de la presidenta del Consell d’Administració de Cementiri de Girona 
SA d’adjudicar, a favor de l’arquitecte Esteve Aymerich Serra, amb número de col∙legiat 22348, el 
contracte menor del servei de redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció de deu tombes 
i els seus accessos al Cementiri Nou de Girona, per a les inhumacions segons el ritus funerari i les 
regles tradicionals islàmiques, pel preu de sis mil euros (6.000,‐ €), IVA exclòs, es proposa l’adopció de 
l’acord següent: 
 
RATIFICAR l’acord de 28 de juny de 2021 de la presidenta del Consell d’Administració de Cementiri de 
Girona SA d’adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de Contractes del sector públic, a favor de l’arquitecte Esteve Aymerich Serra, amb número 
de col·legiat 22348, el contracte menor del servei de redacció del projecte bàsic i executiu per a la 
construcció de deu tombes i els seus accessos al Cementiri Nou de Girona, per a les inhumacions 
segons el ritus funerari i les regles tradicionals islàmiques, pel preu de sis mil euros (6.000,- €), IVA 
exclòs. 
 
L’import total de la despesa ascendeix a set mil dos-cents seixanta euros (7.260,- €) IVA inclòs. Aquest 
import es desglossa en sis mil euros (6.000,- €) de pressupost net, i mil dos-cents seixanta euros 
(1.260,- €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%..” 
 
 
Signat,       Vist-i-plau, 
El secretari de CEGISA    La presidenta del Consell 
      d’administració de CEGISA 
 
 
 
 
Martí Terés Bonet  Marta Madrenas Mir 
 
Girona, a la data de la signatura electrònica 


