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ANUNCI DE LICITACIÓ 

 
 
De Cementiri de Girona SA (CEGISA) pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de 
serveis (exp. 202101)  
 
1. Entitat adjudicadora 
 

a) Organisme: Cementiri de Girona SA  
b) Número d’identificació: 1707920002 
c) Dependència que tramita l'expedient: Cementiri de Girona SA 
d) Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicador 
e) Número d'expedient: 202101 
 
2. Obtenció de la documentació i informació 
 

a) Entitat: Cementiri de Girona SA 
b) Domicili: Plaça del vi, 1 
c) Localitat i codi postal: Girona - 17004 
d) Codi NUTS: ES512 
e) Telèfon: 972419000 ext. 1119 
f) Adreça electrònica: evila@ajgirona.cat 
g) Adreça de publicació de la licitació: www.girona.cat/cegisa 
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: deu dies hàbils a comptar des del següent 

al de la publicació de l’anunci de licitació en la pàgina web de CEGISA, 
www.girona.cat/cegisa 

i) Horari d’atenció: 9h a 14h 
 
3. Objecte del contracte 
 

a) Descripció de l'objecte:  
L’objecte del contracte és la prestació del servei de redacció del projecte bàsic i executiu per 
a la construcció de 10 tombes i els seus accessos al Cementiri Nou de Girona, amb la 
construcció de 10 sepultures i la corresponent urbanització adjacent a les sepultures i els 
accessos al sector, que permeti les inhumacions segons el ritus funerari i les regles 
tradicionals islàmiques, el plec de prescripcions tècniques de les obres i del plec tècnic per a 
la direcció facultativa de l’obra, d’acord amb el contingut del projecte del RD 314/2006, de 17 
de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i per a ser aprovat per a l’administració 
pública d’acord amb el D 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i la Llei 9/2107, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. I tot d’acord amb el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de policia sanitària mortuòria, i la resta de legislació d’aplicació. 
 
Les tasques de redacció del projecte per a la posterior autorització i licitació de les obres, són 
elaborar en una proposta integrada els aspectes tècnics, estètics, urbanístics, mediambientals 
i la totalitat dels treballs i serveis a realitzar, incloses les solucions projectades, els càlculs, les 
definicions, els amidaments i els altres continguts del projecte per assolir els requisits 
necessaris per a la correcta i completa definició de les obres a executar. La documentació per 
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a l’autorització és l’establerta en l’article 43 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria. 
 
En tot cas, l’abast del contracte inclou: 
- Realització de les reunions que siguin necessàries amb els serveis tècnics de l’empresa 
CEGISA i/o els serveis tècnics municipals per tal de consensuar la solució definitiva, així com 
per coordinar les seves afectacions al funcionament del cementiri. És una condició essencial 
del contracte elaborar la proposta amb la intervenció de la Comunitat Islàmica local les 
propostes de la qual, sempre que disposin de la conformitat de CEGISA i siguin d’acord amb 
la legislació vigent, sobretot en matèria sanitària, seran d’obligat compliment en l’execució del 
contracte. 
-  Aixecament topogràfic detallat de tot l’àmbit d’afectació del projecte amb coordenades 
U.T.M. ETRS89 fus 31N i una definició mínima de E: 1/100, a incloure dins del projecte. 
-  Previsions geotècniques d’acord amb estudis geotècnics existents propers que pot facilitar 
l’Ajuntament o cales/observacions “in situ” que permetin conèixer les característiques 
geològiques i geotècniques, l’excavabilitat  del terreny i l’estabilitat dels talussos, a incloure 
dins del projecte.  
- Redacció del projecte amb els seus annexes, d’acord amb el programa d’actuacions i 
contingut del plec tècnic, així com justificació de la solució adoptada del projecte d’acord amb 
el que s’especifica en aquest plec i també d’acord amb la d’acord amb la Llei de Contractes 
del Sector Públic i el Reglament que la desenvolupa. 
b) Admissió de pròrroga:  No 
c) Divisió en lots i número de lots/ d'unitats: No 
d) Lloc d'execució: Girona 
e) Termini d'execució: 2 mesos 
f) Establiment d'un acord marc: No 
g) Codi CPV: 71200000-0 – Serveis d’arquitectura i serveis connexos. 
 
4. Tramitació i procediment 
 

a) Tipus d’expedient: Serveis 
b) Tramitació: Ordinària 
c) Procediment d’adjudicació: 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. 
d) S’aplica un acord marc: No 
e) S’aplica una subhasta electrònica: No 
 
5. Pressupost de licitació 
 

a) El pressupost base de licitació és de nou mil nou-cents quaranta-quatre euros i noranta-dos 
cèntims (9.944,92 €), IVA inclòs, d’acord amb les diferents prestacions que es contracten, un cop 
comprovat que s’adequa als preus de mercat. 
 
Aquest pressupost és el sumatori del pressupost de vuit mil dos-cents divuit euros amb noranta-quatre 
cèntims (8.218,94 €), més l’import de l'IVA, mil set-cents vint-i-cinc euros amb noranta-vuit cèntims 
(1.725,98 €), al tipus del 21 %. 
 
b) Valor estimat del contracte: vuit mil dos-cents divuit euros amb noranta-quatre cèntims (8.218,94 

€), sense incloure l’IVA 
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6. Admissió de variants 
No  
 
7. Garanties 
 

a) Provisional: No 
b) Definitiva: No 
 
8. Requisits específics del contractista 
 

a) Classificació: No 
b) Solvència: No 
 
9. Criteris d’adjudicació del contracte 
 

L’oferta guanyadora es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. S’aplicarà 
el criteri de valoració, avaluable automàticament. 
 
Oferta econòmica: fins a 100 punts. 
 
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà un màxim de 100 punts. 
Les ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: 
 
Puntuació oferta = 100 x Preu oferta més baixa / Preu oferta que es puntua. 
 
En el cas que l’empresa o professional que liciti no ofereixi baixa respecte del preu de licitació, 
se li atorgaran 0 punts. 
 
Es comprovarà si hi ha baixa desproporcionada. 
 
La valoració de les ofertes la realitzarà la persona responsable del contracte. 
 
En cas que es produeixi un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores 
s’aplicaran els criteris recollits a l’article 147.2 de la LCSP. 
 
10. Condicions particulars per l’execució del contracte:  
 

Veure la memòria amb els plecs 
 
11. Presentació de les ofertes 
 

a) Data límit de presentació: El termini per a la presentació d’ofertes serà de deu dies hàbils 
a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en la pàgina web de 
CEGISA. 

b) Documentació que cal presentar:  
- L’oferta econòmica, que inclourà: L’import total, amb lletres i en números i la indicació en partides 
separades dels conceptes que inclogui, com, si és el cas, IVA, IRPF... 
Presentació d’ofertes: Les proposicions s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça 
cegisa@ajgirona.cat 




