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Informe                  2021/11 
_________________________________________________________________________________ 
 
Emès per: Empar Vila Coch, cap de la subàrea de Medi Ambient 
Adreçat a: Consell d’Administració de Cementiri de Girona SA (CEGISA) 
Relatiu a : Acreditació de la necessitat de contractació menor del servei de revisió i reparació del vehicle 
elevador del Cementiri Nou de Girona 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Antecedents, fets i consideracions : 
 
Primer.- CEGISA va ser creada específicament per satisfer necessitats d’interès general i més 
concretament exercir les competències municipals en matèria de cementiris i serveis funeraris. 
 
En aquest sentit, i d’acord amb l’apartat 3 j) de l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’Ajuntament de Girona té 
competències pròpies en les matèria de cementiris i serveis funeraris. Amb termes similars, l’apartat 2 
k) de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local estableix les 
competències municipals en matèria de cementiris i activitats funeràries. 
 
A l’ampra de l’art. 3 dels estatuts de la societat d’economia mixta CEGISA, aquesta societat gestiona 
íntegrament el “Cementiri Nou de Girona” i els serveis funeraris corresponents. 
 
CEGISA no disposa de mitjans propis, per la qual cosa no pot dur a terme la prestació a contractar. 
 
En cap cas, el contracte es du a terme amb la finalitat de contractar personal. 
 
Com sigui que CEGISA disposa d’un vehicle elevador de gasolina model Linde del Cementiri Nou de 
Girona i caldria efectuar-ne una reparació del pont de direcció i una revisió general per garantir que 
estigui en optimes condicions de seguretat per al seu ús, majoritàriament transport i elevació de fèretres, 
per l’execució del contracte dels serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona, a partir 
de l’inici del qual el manteniment passarà a formar-ne part. 
 
Atès l’import i la naturalesa 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 
 
Segon.- L’objecte d’aquest contracte és el servei de revisió i reparació del vehicle elevador de gasolina 
model Linde del Cementiri Nou de Girona per garantir que estigui en optimes condicions de seguretat 
per al seu ús, majoritàriament transport i elevació de fèretres. 
 
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis, d’acord amb el previst als articles 
17 de la LCSP. 
 
Tercer.- Les necessitats a satisfer no tenen caràcter periòdic i previsible, sinó que responen a 
necessitats puntuals i esporàdiques, i així mateix, no formen part d’una unitat funcional que comportaria 
la seva tramitació de manera unificada i que, per tant, no s’està fraccionant l’objecte del contracte. 
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Quart.- L’import de la licitació és de quatre mil dos-cents quaranta-sis euros i quatre cèntims (4.246,04 
€), IVA inclòs, d’acord amb el desglossament que es detalla al plec i s’ha comprovat que aquest 
s’adequa als preus de mercat.  
 
Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de tres mil cinc-cents nou euros i tretze cèntims  
(3.509,13 €) més l’import de l’IVA, set-cents trenta-sis euros i noranta-dos cèntims (736,92 €), al tipus 
del 21 %.  
 
Aquest pressupost màxim inclou tots els costos derivats de l’execució del contracte i anirà a càrrec al 
pressupost de CEGISA per a l’exercici 2021. 
 
Cinquè.- D’acord amb l’anterior, i per garantir la pública concurrència, es proposa publicar durant un 
termini mínim de 5 dies hàbils l’anunci al Portal de licitacions electròniques. 
 
Sisè.- L’òrgan de contractació competent per a l’adjudicació del contracte és el Consell d’Administració 
de CEGISA 
 
Fonaments : 
 
Fonament jurídic: 
 
1) Pel que fa a la preparació i a l’adjudicació del contracte: 
 
‐ Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

‐ Pel Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

‐ Pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 

‐ Per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
‐ Pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, segons l’ordre de prelació que sigui aplicable. 
‐ Supletòriament, per la resta de normes de Dret Administratiu. 
‐ En el seu defecte, per les normes de Dret Privat. 
 
2) Pel que fa als efectes i l’extinció del contracte: 
 
‐ En tot allò en què la Llei 9/2017 no sigui d’obligat compliment, per les normes de Dret Privat. 
 
Atès que d’acord amb l’article 18è dels estatuts de CEGISA, correspon al Consell d’Administració, entre 
altres, autoritzar les despeses, assenyalar atribucions i formalitzar tractes. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
 
Es proposa : 
 
Primer.- 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 cèntims (4.246,04 €), IVA inclòs. 
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Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de tres mil cinc-cents nou euros i tretze cèntims  
(3.509,13 €) més l’import de l’IVA, set-cents trenta-sis euros i noranta-dos cèntims (736,92 €), al tipus 
del 21 %.  
 
Segon.- APROVAR el plec de prescripcions que ha de regir la contractació menor del servei de revisió 
i reparació del vehicle elevador del Cementiri de Girona, que s’identifica a continuació i que consta 
incorporada a l’expedient, adquirint validesa amb l’aprovació de la present resolució. 
 
Tercer.- APROVAR la despesa de de quatre mil dos-cents quaranta-sis euros i quatre cèntim (4.246,04 
€), IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec al  pressupost de CEGISA per a 2021. 
 
Quart.- La contractació del servei s'adjudicarà a la oferta econòmica més baixa rebuda d'acord amb els 
criteris de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar la contractació menor del servei de revisió i reparació del 
vehicle elevador del Cementiri de Girona, i procedir a PUBLICAR la licitació al Perfil del Contractant 
https://contractacio.girona.cat/site/449130 i al perfil del contractant de la pàgina web de CEGISA, dins 
l’apartat de contractes menors (http://www2.girona.cat/ca/cegisa/perfildelcontractant)  
 
Sisè.- NOMENAR la cap de la subàrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona, la senyora Empar 
Vilà Coch, responsable del seguiment de contracte de del servei de revisió i reparació del vehicle 
elevador del Cementiri de Girona i FACULTAR-la per a la valoració de les ofertes que es presentin a la 
licitació. 
 
Setè.- FACULTAR la presidenta del Consell d’Administració de CEGISA, la senyora Marta Madrenas 
Mir, per a l’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi quedat millor classificada en la licitació del 
servei de revisió i reparació del vehicle elevador del Cementiri de Girona, i per a la resta dels tràmits 
que corresponguin. 
 
Vuitè.- DONAR COMPTE al Consell d’administració de CEGISA de les resolucions adoptades en virtut 
de les facultats delegades, en la sessió següent que es convoqui posterior a cada resolució. 
 
La responsable del contracte,     
La cap de la subàrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona  
 
 
 
 
 
Empar Vilà Coch   
 
Girona, a la data de la signatura electrònica 
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