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Exp. 202104 
 
 
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 d’adjudicar, a favor de l’empresa Funus Girona SLU, amb NIF B55144885, el contracte 
de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona, en els termes següents: 
 
“Vist l’informe 2021/10 emès, el 6 de juliol 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, de valoració de les ofertes presentades i on proposava adjudicar, a favor de l’empresa 
Funus Girona SLU, amb NIF B55144885, el contracte de manteniment i gestió del Cementiri Nou de 
Girona, es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- ADJUDICAR la licitació per a la contractació, pel procediment obert simplificat abreujat, de 
serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona, a favor de l’empresa Funus Girona SLU, 
amb NIF B55144885, per un termini d’execució d’un any no prorrogable, per un import total de seixanta-
set mil vuit-cents vuitanta-quatre euros i setanta-vuit cèntims (67.884,78 €), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en cinquanta-sis mil cent tres euros i dotze cèntims (56.103,12 €) de 
pressupost net, més onze mil set-cents vuitanta-un euros i seixanta-sis cèntims (11.781,66 €) en 
concepte l'IVA calculat al tipus del 21 %. 
 
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del Plec de clàusules administratives 
particulars i del Pec de prescripcions tècniques reguladores de la contractació. 
 
Segon.- DISPOSAR la despesa de 67.884,78 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida de CEGISA vigent 
i la corresponent de l’exercici 2022: 
 
Per 2021 (d’agost a desembre), per import de 28.285,33 € 
Per 2022 (de gener a juliol), per import de 39.599,46 € 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització se subordina al crèdit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
Tercer.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa adjudicatària. 
 
Quart .- PUBLICAR l'adjudicació del contracte 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). 
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Cinquè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 3 dies hàbils des de 
la seva notificació, presenti l'acceptació de la resolució d'adjudicació en els termes de la clàusula 10 del 
Plec de clàusules administratives particulars. Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no 
s'hagués formalitzat el contracte s'entendrà que retira la seva oferta i CEGISA declarà deserta la 
licitació, en ser l'única empresa classificada. 
 
Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte 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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