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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 17 de juny 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 declarar deserta la licitació de la contractació de serveis de manteniment i gestió 
del Cementiri Nou de Girona, en els termes següents: 
 
“Vist l’informe 2021/6 emès, el 4 de juny de 2021, per la cap de la subàrea de Media Ambient de 
l’Ajuntament de Girona, Empar Vilà i Coch, adreçat al Consell d’Administració de l’empresa Cementiri 
de Girona SA, on proposava declarar deserta la licitació de la contractació de serveis de manteniment 
i gestió del Cementiri Nou de Girona, es proposa l’adopció del acord següent: 
 
Primer.- EXCLOURE l’empresa Funus Girona SLU, amb NIF B55144885, del procés de la contractació 
de de serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona, pel procediment obert simplificat 
abreujat, en no complir els requisits exigits a la clàusula 7 del PCAP i la LCSP, en no estar inscrita, l’1 
de juny de 2021, en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al 
Registre Electrònic d'Empreses licitadores de la Generalitat. 
 
Segon.- DECLARAR DESERTA la licitació per a la contractació de serveis de manteniment i gestió del 
Cementiri Nou de Girona, pel procediment obert simplificat abreujat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa que han pres part en el procediment de licitació. 
 
Quart.- PUBLICAR aquesta resolució al Perfil del Contractant de CEGISA de la pàgina web de CEGISA, 
dins l’apartat d’anuncis de licitacions (https://web.girona.cat/cegisa/ perfildelcontractant/licitacions).” 
 
 
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 
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