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Exp.: 202105 
 
 
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’aprovar l’inici i la tramitació de la contractació menor del servei de revisió i reparació del 
vehicle elevador del Cementiri de Girona, en els termes següents: 
 
“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 part. 
 
Vist l’informe 2021/11 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, aprovar l’inici i la tramitació de la contractació menor del servei de revisió i 
reparació del vehicle elevador del Cementiri de Girona, es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
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 cèntim (4.246,04 €), IVA inclòs. 
 
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 
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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. 
 
 
Documents incorporats a l’expedient: 
Annex.- Plec de prescripcions” 
 
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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