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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 1/2023 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  26 de gener de 2023. 

Hora:  de les 13:30h. a les 13:48h. 

Lloc:  a la sala de Juntes de l’Ajuntament. 

 

Hi assisteixen 

Carola Llauro Sastre, Alcaldessa 

Maria Carmen Terradas Saborit, 1a Tinent D'alcaldia 

Sergi Igual Molina, 2n Tinent D'alcaldia 

Benet Oliva Ricos, Regidor 

Carles Corbalan Comas, Regidor 

 

 

Secretari: 

Eduard Lluzar López de Briñas, secretari general 

 

Han excusat la seva assistència 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de la darrera acta de data 12 de gener de 2023. 

2.- Sobrevinguts. 

2.1.- SCON2022000027 - Rectificació de l’acord de Junta de Govern Local en relació al 

subministrament de llumene-res de tecnologia LED mitjançant Acord Marc de la Central de 

Compres de l’ACM, per a 2022. 

2.2.- SCON2022000028 - Rectificació de l’acord de Junta de Govern Local en relació al 

subministrament de llumene-res de tecnologia LED mitjançant Acord Marc de la Central de 

Compres de l’ACM, per a 2023. 
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3.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.0.- Aprovació de la darrera acta de data 12 de gener de 2023. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària de Junta de Govern de 12 de gener de 2023, per 

unanimitat, sense introduir-hi cap esmena.  

 

2.0.- Sobrevinguts. 

Se sotmet a votació la inclusió a l’ordre del dia de 2 temes.  

Resultat de la votació de la urgència: Aprovat per unanimitat. 

 

2.1.- SCON2022000027 - Rectificació de l’acord de Junta de Govern Local en relació 

al subministrament de llumene-res de tecnologia LED mitjançant Acord Marc de la 

Central de Compres de l’ACM, per a 2022. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per 

unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SCON2022000027 

 

Assumpte 

Rectificació de l’acord de Junta de Govern Local en relació al subministrament de 

llumeneres de tecnologia LED mitjançant Acord Marc de la Central de Compres de 

l’ACM, per a 2022. 

 

Relació de fets  

1. En sessió de la Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2022 es va aprovar  

l’encàrrec del subministrament de llumeneres de tecnologia led, per a 2022,  per un 

import de 97.184,15€ més un IVA del 21% equivalent a 20.408,67€, que fan un total 

IVA inclòs  de 117.592,82€,  a l’empresa NOVALITU, SL, d’acord amb les clàusules 

contingudes en  l’Acord Marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència 

energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya de 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

 

2. Així mateix es va autoritzar i disposar el crèdit per atendre la despesa amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022  05 16500 6190008 RENOVACIÓ 

ENLLUMENAT PÚBLIC del Pressupost Municipal de Despeses.  
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3. Ara s’ha detectat que l’import de l’encàrrec no correspon amb l’import de la factura 

presentada i s’ha pogut determinar que el motiu és que l’empresa va presentar un 

pressupost amb uns preus per sota dels aprovats per l’ACM, que no es va tenir en 

compte a l’hora de fer l’encàrrec. 
 

4. Per part del cap de Territori s’ha emès informe que, per la part que afecta a aquest 

encàrrec diu, parcialment, el següent: 
 

 “.../... 

Per part dels Serveis Tècnics Municipals es va sol·licitar pressupost a l’empresa abans 

esmentada, que va facilitar els imports següents: 

 Oferta 20840237 

Fase 1. Any 2022 

 

 

Import total d’Execució Contracte    86.248,29 € 

IVA 21 %                      18.112,14 € 

 Total Pressupost                     104.360’43 € 

 

Els imports de les ofertes presentades per l’empresa NOVATILU són inferiors als 

imports previstos a la memòria  valorada elaborada a partir dels preus unitaris publicats 

per l’ACM. 

Les despeses tindran consignació pressupostària a la partida d’inversió 2205   

165006190008 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC.  

 

Conclusions 

D’acord amb la modificació de la memòria, la proposta de compra agregada a l’ACM i 

l’oferta presentada pel contractista per al subministrament de llumeneres de tecnologia 

LED per a l’enllumenat públic municipal, l’import d’adjudicació és de  104.360’43 € (IVA 

inclòs) per a la fase 1.” 

 

Fonaments de dret   

1. Articles 219 a 222 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

relatius a la regulació dels acords marc.  

2. Plec de clàusules administratives de serveis i subministrament d’elements d’eficiència 

energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2017-01). 
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3. Plec de clàusules tècniques de serveis i subministrament d’elements d’eficiència 

energètica en l’enllumenat públic (Exp. 2017-01). 

4 Disposició Addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, que regula el funcionament i competències d’aquesta  entitat local. 

5. Article 4.1.c) i 70.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

6. Article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

7. Article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

 

Proposta d’acord 

1. Subsanar l’error detectat a l’acord de Junta de Govern de data 15 de desembre de 2022 i 

substituir l’import de 97.184,82 més IVA, corresponent a l’adjudicació del llumeneres 

led per a la fase 1,  per l’import de 86.248,29€ més IVA, que és el que correspon a 

l’oferta rebuda de l’empresa NOVATILU, SL. 

 

2. Notificar la resolució a NOVALITU, SL, com a empresa adjudicatària de l’encàrrec del 

subministrament, als efectes de la seva constància.  

 

3. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Intervenció. 

 

 

2.2.- SCON2022000028 - Rectificació de l’acord de Junta de Govern Local en relació 

al subministrament de llumene-res de tecnologia LED mitjançant Acord Marc de la 

Central de Compres de l’ACM, per a 2023. 

Explicat l’abast d’aquest tema per part de l’alcaldessa, es procedeix a votar i per 

unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SCON2022000028 

 

Assumpte 

Rectificació de l’acord de Junta de Govern Local en relació al subministrament de 

llumene-res de tecnologia LED mitjançant Acord Marc de la Central de Compres de 

l’ACM, per a 2023. 

 

Relació de fets  

1. En sessió de la Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2022 es va aprovar  

l’encàrrec del subministrament de llumeneres de tecnologia led, per a 2023,  per un 
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import de  178.295,34 € més un IVA del 21% equivalent a 37.442,02 €, que fan un total 

IVA inclòs  de 215.737.36 €  a l’empresa NOVALITU, SL, d’acord amb les clàusules 

contingudes en  l’Acord Marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència 

energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya de 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

 

2. Així mateix es va autoritzar i disposar el crèdit per atendre la despesa amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària de l’exercici 2023  05 16500 6190008 RENOVACIÓ 

ENLLUMENAT PÚBLIC del Pressupost Municipal de Despeses.  
 

3. Ara s’ha detectat que l’import de l’encàrrec no es correspon amb l’import del pressupost 

presentat per l’empresa, amb uns preus per sota dels aprovats per l’ACM. 
 

4. Per part del cap de Territori s’ha emès informe que, per la part que afecta a aquest 

encàrrec diu, parcialment, el següent: 
 

 “.../... 

Per part dels Serveis Tècnics Municipals es va sol·licitar pressupost a l’empresa abans 

esmentada, que va facilitar els imports següents: 

 Oferta 20840239 

Fase 2. Any 2023 

 

 

Import total d’Execució Contracte               162.854,24 € 

IVA 21 %                           34.199,39 € 

 Total Pressupost                197.053,63 € 

 

Els imports de les ofertes presentades per l’empresa NOVATILU són inferiors als imports  

previstos a la memòria  valorada elaborada a partir dels preus unitaris publicats per l’ACM. 

Les despeses tenen consignació pressupostària a la partida d’inversió 23 05   

165006190008 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC. 

 

Conclusions 

D’acord amb la modificació de la memòria, la proposta de compra agregada a l’ACM i 

l’oferta presentada pel contractista per al subministrament de llumeneres de tecnologia 

LED per a l’enllumenat públic municipal, l’import d’adjudicació és  de 197.053,63 € (IVA 

inclòs) per a la fase 2. 

 

Fonaments de dret   
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1. Articles 219 a 222 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

relatius a la regulació dels acords marc.  

2. Plec de clàusules administratives de serveis i subministrament d’elements d’eficiència 

energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2017-01). 

3. Plec de clàusules tècniques de serveis i subministrament d’elements d’eficiència 

energètica en l’enllumenat públic (Exp. 2017-01). 

4 Disposició Addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, que regula el funcionament i competències d’aquesta  entitat local. 

5. Article 4.1.c) i 70.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

6. Article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

7. Article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

 

Proposta d’acord 

1. Subsanar l’error detectat a l’acord de Junta de Govern de data 15 de desembre de 

2022, i substituir l’import de 178.295,34€ més IVA, corresponent a l’adjudicació del 

llumeneres led per a la fase 2,  per l’import de 162.854,24€ més IVA, que és el que 

correspon a l’oferta rebuda de l’empresa NOVATILU, SL. 

 

2. Notificar la resolució a NOVALITU, SL, com a empresa adjudicatària de l’encàrrec 

del subministrament, als efectes de la seva constància.  

 

3. Comunicar aquesta resolució al Departament d’Intervenció. 

 

 

3.0.- Despatx d'alcaldia i regidories. 

No n’hi ha hagut. 

 

I, sense més temes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 

n’estenc la present acta. 

 

El secretari,        L’alcaldessa, 

Eduard Lluzar López de Briñas     Carola Llauró Sastre 

 

Document signat electrònicament. 
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