
Gerard Jofre Nesplé, amb DNI 77312165B, en nom i representació de Vilar Riba SAP, rep la 
present notificació, de 29 de juliol de 2020, de l’acord per part del Consell d’Administració de la 
societat Cementiri de Girona SA, d’ “APROVAR la pròrroga del contracte amb Vilar Ribas SAP, 
formalitzat el 19/09/2019, pels serveis comptables i d’assessorament fiscal de la societat 
Cementiri de Girona SA” en els termes de l’informe 2020/1 
 
Documents adjunts: 
 
Certificat de l’acord 
Informe 2020/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la data de la signatura electrònica. 
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Informe          2020/1 
 
Emès per: Empar Vilà Coch, cap de la subàrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona 
Adreçat a: Consell d’Administració de CEGISA 
Resum Pròrroga de la contractació dels serveis comptables i d’assessorament fiscal de 
CEGISA 
__________________________________________________________________________ 
 
Antecedents, fets i consideracions: 
 
El Consell d’Administració de  la societat Cementiri de Girona SA (CEGISA), en sessió de data 
10 de maig de 2019, va aprovar contractar els serveis comptables i d’assessorament fiscal. 
L’aprovació es va prendre d’acord amb l’informe 2019/1 emès per la cap de Serveis Urbans, 
el 29 d’abril de 2019, que proposava aprovar iniciar i aprovar l'expedient per a la contractació 
dels serveis comptables i d’assessorament fiscal, aprovar el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa, convocar la licitació, nomenar la 
persona responsable del contracte i facultar la presidenta del Consell d’Administració de 
CEGISA, per a l’adjudicació del contracte i l’establiment de possibles modificacions i 
pròrrogues previstes en els plecs. 
 
La presidenta del Consell d’Administració de la societat Cementiri de Girona SA (CEGISA), el 
18 de setembre de 2019, va adjudicar la licitació per a la contractació, pel procediment obert 
simplificat abreujat, dels serveis comptables i d’assessorament fiscal de la societat Cementiri 
de Girona SA (CEGISA), a favor de l’empresa Vilar Riba SAP, amb NIF A58430679, per un 
termini d’execució d’un any prorrogable fins a un màxim de durada total del contracte de quatre 
anys, per un import total de cinc mil quatre-cents trenta euros (5.430 €), IVA inclòs. 
 
El 19 de setembre de 2019 es va formalitzar el contracte dels serveis comptables i 
d’assessorament fiscal de la societat Cementiri de Girona SA. 
 
De conformitat amb la clàusula quarta del Plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP), la durada del contracte és d’un any, comptador a partir de l’1 d’octubre de 2019 i pot 
ser prorrogat per períodes d’un any fins a un màxim de durada total del contracte de quatre 
anys, sempre i quan la societat Cementiri de Girona SA estigui operativa o/i l’Ajuntament de 
Girona no recuperi la gestió directa del Cementiri Nou.  
 
FONAMENT 
 
De conformitat amb la clàusula quatre del PCAP, en quant a la durada del contracte, que 
inclou la possibilitat de ser prorrogat. 
 
De conformitat amb l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP). 
 
ES PROPOSA 
 
Primer.- PRORROGAR en els mateixos termes del contracte formalitzat en data 19 de 
setembre de 2019, i pel període d’un any a partir de dia 1 d’octubre de 2020, el contracte dels 
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serveis comptables i d’assessorament fiscal de la societat Cementiri de Girona SA (CEGISA), 
adjudicat per la presidenta del Consell d’Administració de la societat Cementiri de Girona SA 
(CEGISA), el 18 de setembre de 2019, a favor de l’empresa Vilar Riba SAP, amb NIF 
A58430679. 
 
L’import total màxim anual del contracte és de cinc mil quatre-cents trenta euros (5.430 €), 
IVA inclòs. Aquest import es desglossa en quatre mil quatre-cents vuitanta-set euros i seixanta 
cèntims (4.487,60 €) de pressupost net, més nou-cents quaranta-dos euros i quaranta cèntims 
(942,40 €) en concepte l'IVA calculat al tipus del 21 %. 
 
Segon.- APROVAR la despesa de 5.430 €, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost de la societat 
Cementiri de Girona SA, per a 2020 i 2021: 
 
Per a 2020, per import de 1.357,50 € (1.121,90 € més 235,60 € d’IVA) 
Per a 2021, per import de 4.072,50 (3.365,70 € més 706,80 € d’IVA) 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina al 
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos de CEGISA. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la pròrroga l'empresa adjudicatària, als efectes de que sigui obligatòria 
per a l’empresa d’acord amb l’article 29.2 de la LCSP. 
 
Quart.- PUBLICAR la pròrroga del contracte a l’apartat Perfil del Contractant el web de 
Cementiri de Girona SA. 
 
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 
 




