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CONVOCATÒRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ  
 

De conformitat amb el que disposen els articles 9 i 15 dels Estatuts Socials, es convoca el Consell d’Administració 
de la societat Cementiri de Girona, SA, que tindrà lloc a la Sala de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Girona, Plaça del Vi, 1, el dia 17 de juny de 2021, a les 10.00 h, d’acord amb el següent: 
 
       

ORDRE DEL DIA  
 

1.- MODIFICAR l’acord del Consell d’Administració de data 17 de maig de 2021, de nomenament del Secretari de 
la societat Cementiri de Girona, SA.  
 
2.- APROVAR l’acta del Consell d’Administració celebrat en data 17 de maig de 2021.   
 
3.- 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 2021, el contracte dels serveis comptables i d’assessorament fiscal de la 
societat Cementiri de Girona SA (CEGISA), adjudicat, a favor de l’empresa Vilar Riba SAP, amb NIF A58430679.  
 
4.- DECLARAR deserta la licitació per a la contractació de serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de 
Girona, pel procediment obert simplificat abreujat. 
 
5.- DECLARAR deserta la licitació per a la contractació del servei de lletrat assessor i secretari de la societat 
Cementiri de Girona SA, pel procediment obert simplificat abreujat, en no haver-se presentat a la licitació cap 
empresa ni professional. 
 
6.- APROVAR l’inici i la tramitació de la contractació de serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de 
Girona pel procediment obert simplificat abreujat. 
 
7.- Precs i preguntes. 
 
 
La presidenta del Consell d’Administració  
 
 
 
 
 
 
Marta Madrenas i Mir  
 
Girona, a la data de la signatura electrònica 
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