Ajuntament de Molló
C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21
www.mollo.cat

Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament
Núm.: 5
Caràcter: ordinari
Dia: 14 de juliol de 2017
Inici: 20:00
Acabament: 21:30
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Alcalde president:
Els/les regidors/res:

Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart
Sr. Pere Suñer Vilanova
Sra. Elena Llongarriu Guillamet
Sra. Carme Serra Casamitjasa
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Sra. Mireia Solé Hernández
Sr. Sebastià Folcrà Nou

Excusa: Cap
Assisteix la Sra. Cristina Coma Clotet, comissionada per l’Organisme Autònom
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques necessàries
d’Intervenció.
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz Muñoz comissionat per l’Organisme Autònom
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques necessàries
de Secretaria.
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l 'efecte
de tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Correspondència.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
4. Donar compte de la relació de factures aprovades.
5. Aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Molló i la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon per a l’assumpció del compromís de dur a terme el programa marc
cultural de “Commemoració dels centenaris” durant un termini de 6 anys
consecutius i la seva col·laboració.
6. Aprovació de les festes locals pel 2018 de Molló i Espinavell.
7. Aprovació de l’adjudicació del contracte d’obres per procediment obert, oferta
econòmica més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, del projecte “Obra
d’adequació del Camí de la Retirada de Molló, en el marc del projecte PATRIMC@T,
cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a
través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
8. Aprovació del conveni de col·laboració en matèria tributària entre l ’Agència
Tributària de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès.
9. Assumptes urgents.
10. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Per unanimitat s’aprova l’Acta número 4, de 2 de juny de 2017.
2. Correspondència.
Es dóna compte de la correspondència més destacada des de l'últim Ple:
Data
14/06/2017

Resum
Departament de Governació, administracions públiques i habitatge.
Convocatòria línia subvencions per a inversions en camins públics locals
2018-2020.

3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
Núm.
Ple
1

Data

Matèria

29/05

2

31/05

3

31/05

4

02/06

5

02/06

6

02/06

7
8

05/06
05/06

9

05/06

10
11
12

09/06
09/06
12/06

13
14
15

13/06
15/06
16/06

16

16/06

17

19/06

18
19

19/06
19/06

20

19/06

21

19/06

22

19/06

23

19/06

De contracte menor per la instal·lació del sistema de cloració automàtic al dipòsit
del municipi de Molló.
D’adquisició de material ramader per la millora d’infraestructures ramaderes a la
muntanya de Molló (CUP 60).
De baixa d’un rebut d’aigua i canvi de tarifa al comptador del veïnat del Riberal
“Can Burgas”, de Molló.
De requeriment de documentació per la instal·lació d’un inflable al parc d’animals
dels Pirineus.
D’atorgament de llicència per l’ocupació del domini públic local amb taules i cadires
a la Plaça Major, 6.
D’admesos i exclosos definitiu al procés de selecció d’una plaça laboral de peó de
l’Ajuntament de Molló, designació del tribunal i fixació de la data de les proves.
De contractació de personal laboral temporal responsable de la piscina 2017.
D’aprovació de l’acta de preus contradictoris de les obres d’urbanització del Carrer
Amunt 8-20, d’Espinavell.
De requeriment de documentació en relació a les subvencions 2017 en règim de
concurrència competitiva, amb destí a activitats educatives, culturals, esportives i
de noves tecnologies.
De sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per nevades 2016/2017.
De denegació de retorn de l’import d’inscripció de la cursa Molló Trail 2017.
D’autorització per l’encesa d’una foguera al Mas Can Illa de Molló, la nit del 23 de
juny de 2017.
De contractació per urgència d’un peó de brigada municipal.
D’autorització per l’encesa d’una foguera la nit del 23 de juny al veïnat d’Espinavell.
Modificació decret de declaració d’innecessarietat de segregació d’una finca al
terme municipal del Molló.
Modificació decret de declaració d’innecessarietat de llicència de segregació de Can
Rodà de Molló.
D’atorgament de llicència d’obres majors per la reconstrucció d’un edifici unifamiliar
en testera, al Carrer Amunt, 14, d’Espinavell.
De contractació d’un peó, oficial de primera, per la brigada municipal.
D’aprovació del conveni entre l’ajuntament de Molló i la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon per la realització del XVIII Festival de Música de la Vall de Camprodon.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas les Planes.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas la Cabanya d’en General.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas la Boixeda.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas Can Bacada.
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24

19/06

25

19/06

26

19/06

27

19/06

28

19/06

29

19/06

30

19/06

31

19/06

32

19/06

33

19/06

34

19/06

35

19/06

36
37

19/06
20/06

38

20/06

39

20/06

40
41
42
43
44

20/06
20/06
23/06
23/06
26/06

45

26/06

46
47
48

26/06
26/06
26/06

49
50

26/06
26/06

51

26/06

52
53

27/06
28/06

54

28/06

55

28/06

56

28/06

57

30/06

D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas Can Burgas.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas Can Jana.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas la Cadamon.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas Can Freixa.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas el Galceran.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas Can Pau.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas la Gresa.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas Can Pastoret.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas Can Illa.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas el Carol.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas la Ginestera.
D’atorgament de llicència d’aprofitament per a pastures en terrenys comunals del
municipi de Molló al Mas Can Gascó.
D’incoació d’expedient de generació de crèdits.
D’assabentat de la primera ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat al Carrer de
Francesc Macià, 1 de Molló.
D’assabentat de la primera ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat al Carrer del
Ter, 1, de Molló.
D’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Departament
d’Ensenyament per la renovació del programa de diversificació curricular:
ENGRESCA’T.
D’expedició de certificat de secretaria.
Sobre autorització d’equipaments públics municipals i liquidació de la taxa.
Aprovació expedient de generació de crèdits.
D’expedició de certificat urbanístic.
D’aprovació d’una aportació extraordinària a la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon per la promoció turística 2017.
D’atorgament de llicència d’obres majors per la reforma i ampliació de cabanya per
habitatge unifamiliar, al Camí de del Costabona, 2, d’Espinavell.
D’atorgament de llicència d’obres al Carrer de la Font Vella, 9, de Molló.
D’atorgament de llicència d’obres al carrer d’Amunt, 20, d’Espinavell.
D’adjudicació al Consell Comarcal del Ripollès per la redacció de la memòria
valorada per a la millora i condicionament de camins municipals.
D’atorgament de llicència d’obres al Carrer Serra Cavallera, 1, de Molló.
D’indemnització als regidors per a les assistències als plens ordinaris de gener a
juny de 2017.
D’aprovació de la quota de socis del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès
per a l’exercici 2017.
D’atorgament de llicència d’obres al Carrer de la Guardiola, 51, de Molló.
D’informe sobre execució d’unes obres conforme llicència atorgada al Veïnat de
Ginestosa, 16, de Molló
D’incoació de protecció de la legalitat urbanística per rètol sense llicència a la Plaça
Migjorn, 3, de Molló.
D’incoació de protecció de la legalitat urbanística en relació a les obres de moviment
de terres a diverses finques del Carrer del Serrat de les bigues, al Veïnat de Can
Solà de Molló.
D’incoació de protecció de la legalitat urbanística per despreniments de façana al
Carrer de Sant Sebastià, 10 i 12, de Molló.
D’incoació de protecció de la legalitat urbanística de mesures correctores del cobert
agrícola situat al veïnat de Ginestosa, 1, de Molló.

3

Ajuntament de Molló
C/ de Sant Sebastià, 2 l 17868 MOLLÓ
T. 972.74.03.87 i 649.56.33.21
www.mollo.cat

58

30/06

59

30/06

60

03/07

61

06/07

62
63
64

06/07
06/07
06/07

65
66

07/07
07/07

De rectificació sobre els requeriments de la llicència d’obres majors per la reforma
i ampliació de cabanya per habitatge unifamiliar aïllat, al Camí del Costabona, 2,
d’Espinavell.
De formulació d’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Ripollès per actuacions
de millora del Camí de Sant Magdalena, al terme de Molló.
D’atorgament de llicència d’obres majors per ampliació projecte reconstrucció d’un
edifici unifamiliar al Carrer d’Amunt, 26, d’Espinavell.
De sol·licitud de subvenció per a inversions en camins públics locals per al període
2018-2020.
Sobre autorització d’equipaments públics municipals i liquidació de la taxa.
D’atorgament de llicència d’obres al Passeig del Vallespir, 8, de Molló
De sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública a la Diputació de Girona
per repavimentació del Carrer de Sant Sebastià i Plaça Major, de Molló.
De l’increment de l’1% de les retribucions del personal de la corporació.
D’atorgament de subvencions 2017en règim de concurrència competitiva, amb
destí a activitats educatives, culturals, esportives i de noves tecnologies que tenen
lloc en el municipi.

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de la relació de factures aprovades.
Es dóna compte de les relacions de factures de la 14 a la 17 del 2017 aprovades des
de la darrera sessió plenària.
5. Aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Molló i la Mancomunitat de la Vall
de Camprodon per a l’assumpció del compromís de dur a terme el programa marc de
cultura de “Commemoració dels Centenaris” durant un termini de 6 anys consecutius
i la seva col·laboració.

Vist l’interès de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i dels ajuntaments de la
Vall de dur a terme el programa marc cultural anomenat “Commemoració dels
Centenaris”;
Atès que aquest és un programa a executar en un termini de sis anys consecutius,
ja que les commemoracions dels centenaris tindran lloc un cop a l’any, en torns en
cadascun dels municipis que formen part de la Mancomunitat;
Atès que les despeses seran compartides entre tots els membres de la Mancomunitat,
però a parts iguals a repartir entre tots ells;
S’ha considerat necessari la elaboració d’un Conveni a signar entre la Mancomunitat
i tots els ajuntaments membres d’aquella a fi de deixar-ne constància del compromís
que assumeixen tots els ajuntaments durant aquest termini de sis anys consecutius
de dur a terme l’esmentat programa, així com de col·laborar econòmicament en el
mateix;
Vist el contingut dels pactes del conveni, que literalment diuen:
“Primer.- La Mancomunitat de la Vall de Camprodon durà a terme un programa cultural
anomenat “Commemoració dels centenaris” que té per objectiu commemorar anualment un
personatge o esdeveniment d’importància i centenari, per al municipi corresponent.
Segon.- Els ajuntaments membres de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon assumeixen
el compromís de mantenir i dur a terme l’esmentat programa durant un termini de sis anys
4
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consecutius, coincidents amb els sis municipis membres de la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon.
D’aquesta manera el programa es celebrarà en un municipi diferent cada any, durant aquests
sis anys, i es commemorarà un personatge o esdeveniment d’importància i centenari per al
municipi corresponent.
Tercer.- La Mancomunitat de la Vall de Camprodon serà l’òrgan encarregat de preparar cada
programa anual, així com de fer la tria del personatge o esdeveniment a commemorar.
La Mancomunitat de la Vall de Camprodon haurà de preparar tant el programa corresponent,
com les accions que es duran a terme, així com de sol·licitar aquelles subvencions que es
puguin encabir en aquest programa cultural.
Quart.- Cada programa anual tindrà un cost màxim
€), i el projecte constarà d’una exposició itinerant
que s’hagi escollit per la pròpia Mancomunitat, una
directament vinculada a l’activitat artística del
l’esdeveniment que es commemora.

de dos mil quatre-cents euros (2.400,00
sobre aquell personatge o esdeveniment
xerrada o jornada divulgativa i una acció
personatge o que tingui relació amb

Cinquè.- Cada ajuntament membre de la Mancomunitat assumirà anualment el cost màxim de
quatre-cents euros (400,00 €) per a fer front a les despeses totals del programa.
Tanmateix, aquesta quantitat es podrà veure reduïda, proporcionalment i a parts iguals entre
tots els ajuntaments, en el supòsit que s’atorguin subvencions a la Mancomunitat sobre
aquests programes.
La Mancomunitat enviarà una carta als ajuntaments on s’acordarà el termini màxim per al
pagament del programa.
Sisè.- El programa s’iniciarà aquest any 2017, al municipi de Camprodon.
La rotació dels municipis es decidirà per la pròpia Mancomunitat, que ho farà d’acord amb els
treballs tècnics preparats i també es tindrà en consideració la sol·licitud de possibles
subvencions que encaixin amb els programes previstos.
Setè.- El present conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins que es finalitzin
els sis programes culturals previstos.”

Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar el Conveni entre la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els
ajuntaments membres per a l’assumpció del compromís de dur a terme el programa
marc cultural de “Commemoració dels centenaris” durant un termini de 6 anys
consecutius i de la seva col·laboració.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i demés tràmits que foren de
menester per a l’execució d’aquests acords.
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als ajuntaments membres de la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon, als efectes corresponents.
El Ple en queda assabentat
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6. Aprovació de les festes locals pels anys 2018 de Molló i Espinavell.
L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local.
Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació a proposta
dels municipis respectius.
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de la jornada
de treball, jornades especials i descansos, el Ple és l’òrgan competent per adoptar aquest
acord.
Atès que els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge ni coincidir amb cap dels
festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, publicada al DOGC núm. 5876,
d’11 de maig de 2011.
Vist que al municipi de Molló les festes locals són l’endemà del Roser (segon diumenge de
juliol) i el dilluns següent del cap de setmana més proper a la Festa Major de Santa Cecília (22
de novembre).
Pel que fa Espinavell el dia de la Mare de Déu de les Neus (5 o 6 d’agost) i el Dia de Sant
Eduard (13 d’octubre).
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Escollir els dies 9 de juliol i 26 de novembre de 2018 com a festes locals pel nucli de Molló
i els dies 6 d’agost i 13 d’octubre de 2018 pel nucli d’Espinavell.
2. Trametre la proposta de dates al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies als efectes
oportuns.
El Ple en queda assabentat
7. Aprovació de l’adjudicació del contracte d’obres per procediment obert,
oferta econòmica més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, del projecte
“obra d’adequació del camí de la retirada de Molló, en el marc del projecte
PATRIMC@T, cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A Espanya-FrançaAndorra (POCTEFA 2014-202).
Atès que es va detectar la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en
l’Execució del projecte d’obra d’adequació del camí de la Retirada de Molló i s’ha aprovat
definitivament el Projecte d'Obres corresponent (BOP de Girona 93, de 16-05-2017);
Atès que s’ha efectuat el replanteig i existint la disponibilitat dels terrenys, s'incorporà a aquest
expedient de contractació;.
Atès que per Resolució d'Alcaldia de data 16-05-2017 es va aprovar iniciar l'expedient per a la
contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Donada la característica de l'obra sembla el procediment més adequat el procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació.
Atès que es va emetre Informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
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Atès que es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que es va redactar i es va incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte.
Atès que per la interventora es va realitzar la retenció de crèdit oportuna i va emetre informe
de fiscalització de l'expedient favorable;
Vist que per Resolució d'Alcaldia de 19-05-2017 es va aprovar iniciar l'expedient per a la
contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada;
Vist que, amb data 30-05-2017 es va publicar anunci de licitació per termini de 26 dies al
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 103, i en el Perfil de contractant de l'òrgan de
contractació, a fi que els interessats presentessin les seves proposicions;
Vist que, durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.
Vist que, amb data 30-06-2017 es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per
a la valoració de les proposicions, i aquesta va encarregar als serveis tècnics la valoració de
les ofertes amb els criteris aprovats al Plec no avaluables econòmicament;
Vist l’informe del tècnic municipal que es transcriu següent:
“...”
Ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judici de valor
Els licitadors inclouen com a oferta o proposta tècnica (PT) dins del sobre 2 un document en
el que explica com executarà l’obra en cas de resultar adjudicatari tenint en compte, entre
d’altres, els apartats que s’indiquen a continuació. La forma d’avaluació de l’oferta tècnica és
el judici de valor i la seva puntuació màxima és de 35 punts, segons els criteris que es detallen
seguidament:
1- Criteri núm. 1. Descripció del procés d’execució de l’obra (25 punts)
2- Criteri núm. 2. Pla d’obres i control de qualitat. (10 punts)
A continuació es destaquen els punts més destacats de cada oferta analitzada:
Criteri núm. 1. Descripció del procés d’execució de l’obra (25 punts)
L’empresa CISA proposa els següents punts a destacar:
- Implantació d’obra i recinte:
• Pla de Comunicació
• Reunió prèvia amb veïns
• Pla de senyalització
• Pla de neteja d’obra
• Proposta de Zona d’acopi
- Descripció detallada de l’execució dels treballs:
• Estudi dels accessos de la maquinaria i execució de l’obra per trams
• Proposta de retolació desviaments provisionals i de tanques utilitzades
• Pla de treball i estudi de cada tram
- Identificació d’aquelles gestions i/o aspectes no constructius crítics o determinants per a la
correcta execució dels treballs:
• Xarxa d’aigua
• Altres serveis
• ACA i passera
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•
•
•
•

Subministrament de materials
Climatologia
Afectacions sobre els terrenys veïns
Finalització de l’obra per la Festa Major de Molló

L’empresa ICART proposa els següents punts a destacar:
- Implantació d’obra i recinte:
• Proposta de Zona d’acopi
• Es realitzarà un estudi en profunditat de l’obra, els accessos, l’orografia i la maquinaria
- Descripció detallada de l’execució dels treballs:
• Proposta d’execució plantejada en el projecte
Criteri núm. 2. Pla d’obres i control de qualitat. (10 punts)
L’Empresa CISA proposa:
PLA D’OBRES
- Inici de les obres: de manera immediata un cop adjudicades (30 de juny)
- Durada de les obres: 51 dies hàbils (8 de setembre)
- Estudi financer de les possibles certificacions: Juliol 14,05% Agost 69,05% i Setembre
16,90%
CONTROL DE QUALITAT
- Replanteig
- Estudi dels assajos i control organolèptic
- Plànols As-Built. En format Cad i imprès
L’Empresa ICART proposa:
PLA D’OBRES
- Inici de les obres: no es proposa data d’inici
- Durada de les obres: 3 mesos
CONTROL DE QUALITAT
- Sistema de gestió de qualitat segons normes ISO 9001
- Proposta d’organització i funcions
- Índex del Pla de qualitat per l’obra
Conclusions
Un cop analitzades les dues propostes es considera cada una de les propostes amb les següents
puntuacions:
CISA
Criteri núm. 1. Descripció del procés d’execució de l’obra 20 punts
1. Implantació d’obra i recinte
5 punts
2. Descripció detallada de l’execució dels treballs
10 punts
3. Identificació d’aquelles gestions i/o aspectes no constructius crítics o determinants per a la
correcta execució dels treballs 5 punts
Criteri núm. 2. Pla d’obres i control de qualitat 10 punts
1. PLA D’OBRES
5 punts
2. CONTROL DE QUALITAT
5 punts
ICART
Criteri núm. 1. Descripció del procés d’execució de l’obra 5 punts
1. Implantació d’obra i recinte
5 punts
2. Descripció detallada de l’execució dels treballs
0 punts
3. Identificació d’aquelles gestions i/o aspectes no constructius crítics o determinants per a la
correcta execució dels treballs 0 punts
Criteri núm. 2. Pla d’obres i control de qualitat 6 punts
1. PLA D’OBRES: 3 punts
8
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2. CONTROL DE QUALITAT: 3 punts
Vist que la total valoració de les ofertes proposades conforme la clàusula segons del Plec
suposa la puntuació següent:
Empresa
CISA
ICART

1.Millores de
contracte
125
125

2. Propostes tècniques
d’execució del contracte
30
11

TOTAL
155
136

Vist que cal requerir al licitador CISA, que ha presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa, perquè presenti la documentació justificativa [al fet que fan referència els articles
146.1 i 151.2/al fet que fa referència l'article 151.2] del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, així com justificació de la constitució de la garantia definitiva i, a més, que
disposa dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert article 151.4 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent
1. Requerir al licitador CISA, que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa,
perquè presenti la documentació justificativa [al fet que fan referència els articles 146.1 i
151.2/al fet que fa referència l'article 151.2] del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, així com justificació de la constitució de la garantia definitiva i, a més, que disposa dels
mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
2. Facultar a l’Alcaldia per l’adjudicació a l'empresa CISA el contracte d'obres consistent a
l’Adequació del camí de la Retirada per procediment obert, varis criteris d'adjudicació, en el
moment que s’hagi complert el requeriment anterior.
3. Notificar aquesta acord, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, al licitador que no ha resultat adjudicatari.
4. Notificar aquest acord a CISA, com previsible adjudicatària del contracte.
5. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i Salut de
l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut [o Estudi Bàsic de Seguretat] del Projecte per a
la seva aprovació per l'Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut [o
Director Facultatiu de les Obres] i la seva posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat
aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra.
6. Publicar la formalització del contracte d'obres de en el Perfil de contractant, i publicar anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
7. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Aprovació del conveni de col·laboració en matèria tributària entre l ’Agència
Tributària de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès.
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Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i
el Consell Comarcal del Ripollès;
Vist que el Consell Comarcal del Ripollès condiciona l’executivitat del conveni a
l’autorització expressa dels ajuntaments a compartir les dades dels tributs municipals
amb l’Agència Tributària de Catalunya;
Vist que l’Ajuntament de Molló té delegada la Recaptació al Consell Comarcal del
Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès;
En exercici de les facultats del Ple que atorga la legislació vigent i de conformitat a la
normativa sobre protecció de dades de caràcter personal ;
El proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Autoritzar expressament, en el marc de la delegació competencial vigent, al Consell
Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès la cessió de
dades tributàries a l’Agència Tributària de Catalunya de conformitat a la Llei de
Protecció de dades vigent.
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a al seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Assumptes urgents
No n’hi han.
10. Precs i preguntes.
No n’hi ha.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i data
dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.
El secretari,
Josep Ruiz Muñoz
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