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Resolució del contracte dels serveis comptables i d’assessorament fiscal 
__________________________________________________________________________ 
 
 
En data 10 de maig de 2019 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. Per unanimitat dels membres del Consell es va 
adoptar, entre altes, l’acord següent: 
 
“APROVAR contractar els serveis comptables i d’assessorament fiscal” 
 
D’acord amb l’informe 2019/1 emès per la cap de Serveis Urbans el 29 d’abril de 2019. 
 
En l’informe 2019/1 es proposava: 
 
“Primer.- INICIAR  del contracte de contractació dels serveis comptables i d’assessorament 
fiscal de la societat Cementiri de Girona SA (CEGISA), incorporant-hi la documentació a què 
fa referència l'article 116 del LCSP. 
 
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació dels serveis comptables i d’assessorament 
fiscal de la societat CEGISA, amb un import de licitació  de  sis mil sis-cents cinquanta-cinc 
euros (6.655 €), IVA inclòs, i un termini d'execució d’un any, prorrogable per períodes d’un 
any fins a un màxim de durada total del contracte de quatre anys. 
L'import total de la despesa ascendeix a sis mil sis-cents cinquanta-cinc euros (6.655 €), IVA 
inclòs. Aquest import es desglossa en cinc mil cinc-cents euros (5.500 €), de pressupost net, 
més mil cent cinquanta-cinc euros (1.155 €) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21 % 
  
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques particulars que ha de regir la contractació dels serveis comptables i 
d’assessorament fiscal de la societat CEGISA. 
 
Quart.- APROVAR la despesa de sis mil sis-cents cinquanta-cinc euros (6.655 €), IVA inclòs, 
corresponent al primer any de contracte, per als serveis objecte de contractació, que es 
finançarà amb càrrec al  pressupost de CEGISA per a 2019 i 2020: 
 
Per a 2019, per import de 1.663,75 € (1.375 € més 288,75 € d’IVA) 
Per a 2020, per import de 4.991,25 € (4.125 € més 866,25 € 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. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar la contractació dels serveis comptables i 
d’assessorament fiscal de la societat CEGISA, que es tramitarà pel procediment obert 
simplificat abreujat amb un únic criteri de valoració de les ofertes i procedir a la seva 
publicació, així com de la present resolució en el Perfil de Contractant de conformitat amb 
els articles 117 i 135 de la LCSP. 
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Sisè.- NOMENAR la cap de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Girona, la senyora Empar 
Vilà Coch, responsable del seguiment de contracte dels serveis comptables i 
d’assessorament fiscal de CEGISA 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 dels serveis comptables i d’assessorament fiscal de CEGISA, així 
com per a l’establiment de les possibles modificacions i pròrrogues previstes en els plecs.” 
 
El procediment a seguir per l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en virtut 
dels articles 131 i 159.6 de la LCSP.  
 
El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 12 de setembre de 2019, havent-se 
presentat a la licitació una sola empresa, en base el pressupost base de licitació establert en 
sis mil sis-cents cinquanta-cinc euros (6.655 €), IVA inclòs.  
 
L'empresa Vilar Riba SAP, amb NIF A58430679, ha presentat oferta en data 9 de setembre 
de 2019, dins del termini establert. S’ha adjuntat a l’expedient el certificat del RELI i els 
corresponents al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. El preu 
de l’oferta econòmica presentada no supera i millora els preus de licitació establerts al Plec 
de clàusules administratives particulars.  
 
D'acord amb els criteris de valoració i requisits establerts, el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, l'empresa Vilar Riba SAP, 
amb NIF A58430679, és l’única empresa classificada en haver proposat la millor i única 
oferta presentada, per la qual cosa es proposa l’adjudicació al seu favor per ser la millor 
classificada. 
 
 
Fonament jurídic: 
 
1) Pel que fa a la preparació i a l’adjudicació del contracte: 
 

‐ Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

‐ Pel Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

‐ Pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

‐ Per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
‐ Pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, segons l’ordre de prelació que sigui 
aplicable. 

‐ Supletòriament, per la resta de normes de Dret Administratiu. 
‐ En el seu defecte, per les normes de Dret Privat. 
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2) Pel que fa als efectes i l’extinció del contracte: 
 

‐ En tot allò en què la Llei 9/2017 no sigui d’obligat compliment, per les normes de Dret 
Privat. 

 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
 
Resolc: 
 
Primer.- 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. 
 
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 %. 
 
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del Plec de clàusules 
administratives particulars i del Pec de prescripcions tècniques reguladores de la 
contractació. 
 
Tercer.- APROVAR la despesa de 5.430 €, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost de la 
societat Cementiri de Girona SA, per a 2019 i 2020: 
 
Per a 2019, per import de 1.357,50 € (1.121,90 € més 235,60 € d’IVA) 
Per a 2020, 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. 
 
Quart .- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa adjudicatària. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte a l’apartat Perfil del Contractant el web de 
Cementiri de Girona SA. 
 
Sisè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 3 dies hàbils 
des de la seva notificació, presenti l'acceptació de la resolució d'adjudicació en els termes de 
la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars. Si per causes imputables a 
l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte s'entendrà que retira la seva 
oferta i es declarà deserta la licitació, en ser l'única empresa classificada. 
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte a l’apartat Perfil del Contractant el web de 
Cementiri de Girona SA. 
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Vuitè.- DONAR COMPTE al Consell d’administració de CEGISA d’aquesta resolució en la 
propera sessió que es convoqui.  
 
Signat,        Conforme, 
La presidenta del Consell      El secretari de CEGISA 
d’Administració de CEGISA 
 
 
 
 
Marta Madrenas Mir   Lluís Pau Gratacós 
 
 
Girona, a la data de la signatura electrònica 
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