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Exp. 202105 
 
 
MARTÍ TERÉS BONET, Secretari del Consell de la societat Cementiri de Girona SA 
 
 
C E R T I F I C O : 
 
Que en data de la signatura electrònica la presidenta de la societat Cementiri de Girona SA va adoptar 
l’acord següent: 
 

“El Consell d’Administració de CEGISA, en sessió del dia 28 de juliol de 2021, va aprovar iniciar la 
contractació menor contractació menor del servei de revisió i reparació del vehicle elevador del 
Cementiri de Girona, amb un import de licitació de quatre mil dos-cents quaranta-sis euros i quatre 
cèntim (4.246,04 €), IVA inclòs, i es va aprovar el plec de prescripcions, la despesa, publicar la 
licitació i tramitar l’expedient de la contractació referida. 
 
Atès que és un contracte esporàdic i puntual i atès l’import de la despesa, el procediment escollit 
per a la seva satisfacció és el procediment de contractació menor d’acord amb el previst als articles  
29.8, 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist l’informe 2021/12 emès el 10 d’agost de 2021 per la responsable del contracte i cap de la 
subàrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona, de valoració tècnica de les ofertes presentades 
a l’esmentada licitació i proposta d’adjudicació. 
 
 
Fonament jurídic: 
 
Atès el que disposen els articles 29.8, 118, 131.3 i DA2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès l’acord, de 28 de juliol de 2021, del Consell d’Administració de CEGISA, de facultar la 
presidenta del Consell per a l’adjudicació del servei de revisió i reparació del vehicle elevador del 
Cementiri de Girona. 
 
Per tot el que s’ha exposat, 
 
 
Resolc: 
 
Primer.- 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’empresa Comercial Nono SA, amb NIF 
A17086265, el contracte menor del servei de revisió i reparació del vehicle elevador del Cementiri 
de Girona, pel preu de tres mil trenta-vuit euros i quinze cèntims (3.038,15 €), IVA exclòs. 
 
L’import total de la despesa ascendeix a tres mil sis-cents setanta-sis euros i setze cèntims (3.676,16 
€) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en tres mil trenta-vuit euros i quinze cèntims (3.038,15 €) 
de pressupost net, i sis-cents trenta-vuit euros i un cèntim (638,01 €) d’IVA, calculat amb un tipus 
del 21%. 
 
Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 3.676,16 € del pressupost de CEGISA. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost. 
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Quart .- PUBLICAR l'adjudicació del contracte al Perfil del Contractant de CEGISA 
(https://contractacio.girona.cat/site/449130) i a la pàgina web de CEGISA, dins l’apartat de 
contractes menors del perfil del contractant 
(https://web.girona.cat/cegisa/perfildelcontractant/contractes).  
 
Cinquè.- DONAR COMPTE al Consell d’Administració de CEGISA, en la propera sessió que es 
convoqui, de la resolució d’adjudicació adoptada en virtut de les facultats concedides.” 

 
 
Signat,       Vist-i-plau, 
El secretari de CEGISA    La presidenta del Consell 
      d’administració de CEGISA 
 
 
 
 
 
 
Martí Terés Bonet  Marta Madrenas Mir 
 
 
Girona, en la data de la signatura electrònica 
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