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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 17 de maig 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’ “APROVAR l’inici i la tramitació de la contractació menor del servei de 
redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció de deu tombes i els seus accessos 
al Cementiri Nou de Girona, per a les inhumacions segons el ritus funerari i les regles 
tradicionals islàmiques.”, en els termes següents: 
 
“Vist l’informe 2021/1 emès per la cap de la subàrea de Media Ambient de l’Ajuntament de 
Girona, Empar Vilà i Coch, es proposa al Consell d’Administració de l’empresa Cementiri de 
Girona, SA, l’adopció del acord següent: 
 
Primer.- INICIAR la contractació menor del servei de redacció del projecte bàsic i executiu per 
a la construcció de deu tombes i els seus accessos al Cementiri Nou de Girona, per a les 
inhumacions segons el ritus funerari i les regles tradicionals islàmiques, amb un import de 
licitació de nou mil nou-cents quaranta-quatre euros i noranta-dos cèntims (9.944,92 €), IVA inclòs 
i una durada total del contracte de dos mesos.  
 
Aquest import es desglossa en vuit mil dos-cents divuit euros amb noranta-quatre cèntims 
(8.218,94 €), més mil set-cents vint-i-cinc euros amb noranta-vuit cèntims (1.725,98  €), en 
concepte d'IVA, calculat al tipus del 21 % 
 
Segon.- APROVAR la memòria tècnica annexa amb els plec de clàusules administratives i el 
plec de prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació menor del servei de 
redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció de deu tombes i els seus accessos 
al Cementiri Nou de Girona, per a les inhumacions segons el ritus funerari i les regles 
tradicionals islàmiques, 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 nou mil nou-cents quaranta-quatre euros i noranta-dos 
cèntims (9.944,92 €), 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 redacció del 
projecte bàsic i executiu per a la construcció de deu tombes i els seus accessos al Cementiri 
Nou de Girona, per a les inhumacions segons el ritus funerari i les regles tradicionals 
islàmiques, procedir a PUBLICAR la licitació al perfil del contractant de la pàgina web de 




