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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 d’adjudicar el contracte menor del servei de revisió de l’escultura “Dies Mundi” del 
Cementiri Nou de Girona, en els termes següents: 
 
“Vist l’informe 2021/12 emès, el 19 de juliol de 2021, per la cap de la subàrea de Media Ambient de 
l’Ajuntament de Girona, Empar Vilà i Coch, on proposa al Consell d’Administració de l’empresa 
Cementiri de Girona SA, adjudicar la contractació menor del servei de revisió de l’escultura “Dies Mundi” 
de Pep Admetlla del Cementiri Nou de Girona, es proposa l’adopció de l’acord següent 
 
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 Blazquez Guanter SLP, amb NIF 
B17983578, el contracte menor del servei de revisió de l’escultura “Dies Mundi” de Pep Admetlla del 
Cementiri Nou de Girona, pel preu de mil vint-i-vuit euros i cinquanta cèntims (1.028,50 €), IVA inclòs.   
Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de vuit-cents cinquanta euros (850,- €) més l’import 
de l’IVA, cent setanta-vuit euros i cinquanta cèntims (178,50 €), al tipus del 21 %. 
 
Segon.- APROVAR I DISPOSAR la despesa per import de 1.028,50 €, que es finançarà amb càrrec al 
pressupost de CEGISA per a 2021. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària.” 
 
 
 
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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