
 
ACTA DEL 13 DE GENER DE 2014  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 1/2014 
Data: 13 de gener de 2014     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:15 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Guillem Nadal Villanueva – Regidor grup municipal ERC - 
Joan Vendrell Segués – Regidor del grup municipal CIU –  
Rossend Davins Pujols – Regidor del grup municipal CIU – 
 
Esther Garrido Hernández, secretària interventora. 
 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els 
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde Josep 
Colell Solé.  
 
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 

 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors . 
 

Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió 
ordinària del dia 2 de desembre de 2013, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 
2. Presentació d’al·legacions a l’aprovació inicial  del PUOSC 2013-2016 
 

Vist l’Edicte de 20 de desembre, d’informació pública de l’aprovació inicial de la 
planificació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, publicat al DOGC núm. 
6528, de 24 de desembre de 2013. 
 
Atès que l’Ajuntament de Llobera té atorgades dues subvencions dins l’anualitat  
2014 per a executar el Projecte d’arranjament i millora de camins al municipi de 
Llobera i el Projecte de restauració de l’Ajuntament de Llobera, i vista la voluntat 
d’aquest ajuntament de realitzar les esmentades actuacions durant els exercicis 
2015 i 2016 respectivament. 
 
Atès que ha estat desestimada la sol·licitud d’inclusió en el PUOSC de l’actuació 
d’instal·lació nova de caldera al local social, annexos i biblioteca.  
 
Atès que l’edicte d’informació pública de l’aprovació inicial del PUOSC estableix un 
termini per a la presentació d’al·legacions.  



 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Presentar al·legacions al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-
2016, en el sentit de sol·licitar el canvi d’anualitat de l’actuació Arranjament i millora 
de camins al municipi de Llobera per al 2015, de l’actuació Restauració de 
l’Ajuntament de Llobera per al 2016 i la inclusió de la instal·lació nova de caldera al 
local social, annexos i biblioteca a l’exercici 2015. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a fer 
efectius aquests acords.  
 

 
3. Llicència d’obres a favor del Sr. Joan Molins Fa rré per a la reforma de 

dos femers 
 
Atès que en data 25 de setembre de 2013 el Sr. Joan Molins Farré sol·licita a 
l’Ajuntament de Llobera llicència d’obres per a reformar dos femers existents a 
l’explotació de la Casa Duàrria per tal de millorar-ne la contenció, la capacitat i la 
impermeabilització, aportant un pressupost de l’empresa Construccions Francesc 
Cererols SL per un import de 4.640,00 € + IVA.  
 
Vist l’informe de caràcter favorable emès per l’arquitecte del Consell Comarcal 
Antoni Albalate i Bosquet en data 17 de desembre de 2013, el qual és adjuntat 
darrera la llicència.   
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Concedir llicència d’obres a favor del Sr. Joan Molins Farré per a la 
construcció d’un femer de dimensions 12 x 8 metres a la casa Duàrria de Llobera, 
segons les característiques i descripció detallada en el pressupost del contractista i 
condicionada al compliment de totes les determinacions incloses a l’informe tècnic 
que s’adjunta. 
 
Cal tenir en compte que d’acord amb la normativa del POUM i el Pla territorial de les 
Comarques Centrals, el color dels paraments exteriors de les edificacions i en 
aquest cas, del femer a construir a la finca o casa Duàrria, estarà dins de la gamma 
de colors tradicionals, és a dir, de la gamma de colors terrosos.  
 
No es poden realitzar més obres que les sol·licitades. 
 
Si fos necessari executar noves obres, no descrites, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. 
 
Finalment cal que l’execució de les obres es faci d’acord amb criteris de màxima 
seguretat i amb el compliment de totes les mesures de seguretat pel personal que 
durà a terme les obres. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Joan Molins Farré.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per tal de 
fer efectius aquests acords.  

 
 



4. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i 
l’Ajuntament de Llobera per la contractació d’un pe ó per tal d’executar 
l’actuació “Memòria pels treballs de neteja i mante niment d’espais 
públics del municipi de Llobera” 

 
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Llobera i el Consell Comarcal del Solsonès per 
a què el Consell Comarcal del Solsonès, a través d’una subvenció concedida per 
part del Departament de treball d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de 
setembre, faci la contractació d’un peó per a dur a terme els treballs de neteja i 
manteniment d’espais públics del municipi de Llobera. El conveni és adjuntat com 
Annex I a aquesta acta.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament 
de Llobera per a la contractació d’un peó per tal d’executar l’actuació “memòria pels 
treballs de neteja i manteniment d’espais públics del municipi de Llobera”. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
5. Sol·licitud de col·laboració  econòmica de Cofes tas per la Festa de Sant 

Antoni Abat 2014  
 
Vista la sol·licitud presentada per Ramon Erola Costa en representació de la 
Comissió de Fires i Festes de Sant Antoni Abat del Solsonès (COFESTAS), NRE  
299 de 12 de novembre de 2013, en la que demana un ajut econòmic per fer front a 
les despeses de l’organització de la Festa de Sant Antoni Abat 2014. 
 
Atès que aquest ajut està previst nominativament al pressupost municipal 
d’enguany per import de 60,00 €.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 60,00  € a l’entitat COFESTAS per fer front a les 
despeses de l’organització de la Festa de Sant Antoni Abat 2014  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’entitat sol·licitant. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde President, en Josep Colell i Solé, o persona en qui 
delegui per a signar tots els documents necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
 
6. Sol·licitud de col·laboració econòmica de la ZER  El Solsonès per a les 

jornades literàries any 2014  
 
Vista la sol·licitud de col·laboració de la ZER del Solsonès, presentada a aquest 
Ajuntament, amb registre d’entrada número 306 de data 22 de novembre de 2013, 
en la qual sol·liciten un ajut econòmic de 240 € per a fer front a les despeses de les 
Jornades Literàries d’enguany. 
 



Atès que està prevista nominativament en el pressupost de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2014. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 240 € a la ZER del Solsonès. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la ZER del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 
7. Sol·licitud de col·laboració econòmica de la ZER  El Solsonès per a la 

despesa telefònica any 2014  
 
Vista la sol·licitud de col·laboració de la ZER del Solsonès, presentada a aquest 
Ajuntament, amb registre d’entrada número 307 de data 22 de novembre de 2013, 
en la qual sol·liciten un ajut econòmic per a fer front a les despeses telefòniques de 
la ZER del Solsonès per l’any 2014. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 30 € a la ZER del Solsonès. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la ZER del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 
8. Sol·licitud de col·laboració econòmica per a l’o rganització de la lliga 

comarcal de botifarra, any 2013-2014 
 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni Navinés Bernaus actuant com a 
representant del municipi de Llobera a la Lliga Comarcal de Botifarra, presentada a 
aquest Ajuntament, amb registre d’entrada número 235 el dia 19 de setembre de 
2013, en la qual sol·licita un ajut econòmic per a fer front a les despeses que 
comporta l’organització de la lliga comarcal de botifarra 2013-2014. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 100 € al Sr. Antoni Navinés Bernaus que actua com a 
representant del municipi de Llobera a la lliga comarcal de botifarra per a fer front a 
les despeses d’organització de la lliga comarcal de botifarra 2013-2014. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Antoni Navinés Bernaus en representació del 
municipi de Llobera a la lliga comarcal de botifarra.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  
 

 
9. Assumptes sobrevinguts.  

 



Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, s’aprova 
per unanimitat.  

 
 

(1) Contractació de pòlissa de crèdit amb Catalunya  Caixa per a 
l’exercici 2014. 

 
Vist el descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les 
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius 
els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o 
préstec a curt termini per un import màxim de 34.000,00 €. 

 
Analitzada l’oferta presentada per l’entitat bancària Catalunya Caixa, amb les 
condicions financeres següents:  

 
� Import: 10.000,00 €     
� Termini: 6 mesos  
� Tipus interès deutor fixe: 6,750 % ANUAL. TAE: 8,684 % 
� Tipus d’interès creditor: 0,100 % ANUAL. TAE: 0,100 % 
� Interès demora: 29,001 % ANUAL. TAE: 32,310 % 
� Periodicitat liquidació: trimestral 
� Comissió d’obertura: 0,800 %  
� Comissió de no disponibilitat: 0,250 %  
� Comissió d’excedit: 4,500 % 
� Comissió estudi: 0% 
 

 La interventora ha emès el corresponent informe. 
 
 FONAMENTS DE DRET  

 
D’acord amb l’article 51 de la LRHL aprovada pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una 
operació de crèdit a curt termini.  

 
Atès que, en base a l’article 51 de la LRHL, el conjunt de les operacions de crèdit a 
curt termini no supera el 30 per cent dels seus ingressos liquidats per operacions 
corrents del darrer exercici aprovat. 

 
 L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs. 
  

Donada la condició d’operació extrapressupostària de l’operació de tresoreria o 
préstec a curt termini (regles 244 IC i 157 ICS), la concertació d’aquesta operació 
de tresoreria, d’acord amb l’article 52.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, s’ha de regir per l’article 21.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,  
de Contractes del sector públic, que estableix que l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu serà el competent per resoldre els qüestions litigioses relatives a la 
preparació i adjudicació.  

 
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de compte de crèdit a 
curt termini, amb Catalunya Caixa, per un import de 10.000,00 €, que s’ha de 
cancel·lar en un termini màxim de 6 mesos.  
 
SEGON.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Catalunya Caixa, 
el qual és part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents: 



 
� Import: 10.000,00 €     
� Termini: 6 mesos  
� Tipus interès deutor fixe: 6,750 % ANUAL. TAE: 8,684 % 
� Tipus d’interès creditor: 0,100 % ANUAL. TAE: 0,100 % 
� Interès demora: 29,001 % ANUAL. TAE: 32,310 % 
� Periodicitat liquidació: trimestral 
� Comissió d’obertura: 0,800 %  
� Comissió de no disponibilitat: 0,250 %  
� Comissió d’excedit: 4,500 % 
� Comissió estudi: 0% 

 
TERCER.- Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació 
de tresoreria mitjançant el cobrament de l’Impost de Béns Immobles i l’Impost de 
Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2014. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers dies del 
mes següent a la formalització. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per tal de 
fer efectius aquests acords.  
 
 
(2) Llicència d’obres a favor del Sr. Joan Pallisa P alà per a la 
instal·lació de canals per a la recollida i aprofit ament de l’aigua de la 
pluja. 
 
Atès que el Sr. Joan Pallissa Palà sol·licita a l’Ajuntament de Llobera llicència 
d’obres per a la instal·lació de canals per a la recollida i aprofitament de l’aigua de 
pluja, dels diferents coberts de naus i instal·lacions de la finca (Casa el Castell), 
aportant pressupost d’execució de Constructora de Solsona S.C.C.L per import total 
de 14.076,00 €. 

 
Vist l’informe de caràcter favorable emès per l’arquitecte del Consell Comarcal 
Antoni Albalate i Bosquet en data 13 de gener de 2014, el qual és adjuntat darrera la 
llicència.   
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Concedir llicència d’obres a favor del Sr. Joan Pallissa Palà, per a 
l’execució de les obres d’instal·lació de canals per a la recollida i aprofitament de 
l’aigua de la pluja, dels diferents coberts de naus i instal·lacions de la finca a la casa 
El Castell de Llobera, indicades en el pressupost, i en concret consistiran en : 
 
- Excavació de rases per a pas soterrat de tubs 
- Claveguerons de PVC de diàmetre 160 mm. 
- Equip de bombeig, amb bomba submergible de 1,5 kW. 
- Dipòsit de recollida d’aigües pluvials de 2.000 litres.  
- Canaleres de PVC. 
- Canals de xapa galvanitzada. 
- Baixants de xapa galvanitzada. 
- Baixants de PVC. 
 



Aquesta llicència resta condicionada al compliment de totes les determinacions 
incloses a l’informe tècnic que s’adjunta.  
 
Queda prohibida la col·locació de canals i baixants de PVC en paraments i façanes 
de pedra vista i en les construccions destinades a habitatge i els seus cossos 
auxiliars. Només s’admet aquest tipus de material (PVC), en construccions agrícoles 
i ramaderes, sempre i quan s’integri en els paraments d’aquestes edificacions.  
 
No es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fos necessari executar 
noves obres, no descrites, ni previstes inicialment, caldrà sol·licitar nova llicència 
d’obres que les empari. 
 
Finalment cal que l’execució de les obres es faci d’acord amb criteris de 
màxima seguretat i amb el compliment de totes les mesures de seguretat pel 
personal que durà a terme les obres. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Joan Pallissa Palà. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per 
tal de fer efectius aquests acords.  
 
 
(3) Declaració institucional. 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació 
Catalunya vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per 
representants electes per la ciutadania de Llobera, vol manifestar: 
 
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al 

Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de 
Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.  

 
2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, 

representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una 
realitat.  

 
3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en 

llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.  
 

 
10. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia de data 17 de desembre de 2013,  de conformitat perquè el 
Consorci Localret pugui pròrrogar amb caràcter transitori el contracte derivat de 
“serveis de telecomunicacions dels municipis, consells comarcals i ens locals 
adherits al procés de compra agregada de les comarques de l’Anoia, del Bages, del 
Berguedà, de la Cerdanya, d’Osona, del Ripollès i del Solsonès”. 
 
Decret d’alcaldia de data 23 de desembre de 2013,  d’aprovació de la factura 
núm. 13/265 d’Excavacions Casas d’Olius S.L. per import de 15.426,25 € per l’obra 
de “millora de la base de rodadura del camí municipal de Secanella a Santa Maria 
de Montraveta” i ordenació del seu pagament.  
 



Decret d’alcaldia de data 31 de desembre de 2013, d’aprovació de factures i 
l’ordenació del seu pagament.  

 
 

11. Aprovació de diverses factures i ordenació de p agaments.  
 

Tot seguit, s’aproven les següents factures i se n’ordena el seu pagament: 
 

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Jordi Vilar Armilla, guants, escombra... 46,98 € 

Ferreteria Vilbar Bústia i tornavisos 52,97 € 

Cal Coll Lots de nadal i productes de neteja 225,05 € 

Amisol Postals de Nadal 314,60 € 

 
 
12.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Informa que ha estat publicada la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de 
desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els 
ingressos de la Generalitat de Catalunya integrada en el Fons de cooperació local 
de Catalunya, any 2013, per la qual s’han reduït els ingressos d’aquest ajuntament 
per a lliure disposició per import de 7.000 € aproximadament.  
 
Segon.- Explica que al passat Consell d’Alcaldes del passat 10 de gener, es va 
signar els conveni de col·laboració d’aquest ajuntament amb el Consell Comarcal 
del Solsonès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat.  
 
Tercer.- Es va rebre una carta dels bombers sol·licitant a l’ajuntament el suport 
mitjançant la signatura d’una carta de compromís, per tal que es continuïn fent 
cremes controlades.  
 
 

13. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
 

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint-i-una hores i quinze minuts, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents.  
  
 
 
L’ALCALDE       LA SECRETÀRIA 
 
 
 
                                 ELS REGIDORS ASSISTENTS 
 



 
 
 

Annex I Acta Ple 13/01/2014 
 

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS I  
L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 

 
Solsona, 18 de desembre de 2013 
 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Joan Solà i Bosch, president del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS , 
que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Solsona, carrer Dominics, 12, Plaça del 
Consell Comarcal.  
 
I, de l’altra el Sr. Josep Colell i Solé, alcalde i president de l’AJUNTAMENT DE LLOBERA , 
actuant en el seu nom i representació, amb domicili a Llobera, Casa de la Vila. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què intervenen la capacitat legal 
necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte, 
 
 
EXPOSEN: 
 

I. Que el Consell Comarcal del Solsonès ha presentat una sol·licitud de subvenció 
d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt 
Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que 
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi, i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2013. 

 
II. Que en data 17 de desembre de 2013, el Director del Servei d’Ocupació de Catalunya, 

ha resolt atorgar al Consell Comarcal del Solsonès una subvenció de 66.789,12 euros 
per dur a terme un seguit de projectes, dins els quals es contempla l’actuació de 
l’Ajuntament de Llobera: “Memòria pels treballs de neteja, i manteniment d’espais 
públics del municipi de Llobera”, amb un import concedit de 7.898,64 euros, per a la 
contractació d’un peó, al 100% de la jornada i per un contracte de sis mesos, arran de 
la seva sol·licitud de participació al Programa.  

 
III. Que essent voluntat de les parts la col·laboració mútua per dur a terme l’actuació 

assenyalada aquestes,  
 
DISPOSEN: 
 
Primer.  Aquest conveni té per finalitat reflectir els compromisos de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera per dur a terme la contractació de personal per 
tal d’executar l’actuació “Memòria pels treballs de neteja, i manteniment d’espais públics del 
municipi de Llobera” en compliment de la Resolució de 17 de desembre de 2013 del Director del 
Servei d’Ocupació de Catalunya esmentada en la part expositiva, segons l’Ordre 
EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a 
persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per 
desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. 
 
Segon.  El Consell Comarcal del Solsonès, s’encarrega de la contractació d’1 persona – peó–, al 
cent per cent de la jornada i per un termini de sis mesos. La present contractació ho serà per a 
la realització de l’actuació assenyalada en l’acord precedent, per la qual cosa el treballador 
realitzarà els serveis per a l’Ajuntament de Llobera. 



 
Les despeses corresponents a sou, seguretat social i formació aniran a càrrec del Consell 
Comarcal del Solsonès de conformitat amb la subvenció atorgada. La indemnització que 
correspongui per a la finalització del contracte del personal serà formalment satisfeta per l’entitat 
comarcal si bé però, aquesta serà assumida per l’Ajuntament de Llobera, que s’obliga al seu 
abonament dins el termini de dos dies a comptar des de l’endemà de la reclamació efectuada 
pel Consell Comarcal. 
 
Tercer.  L’ajuntament es farà càrrec directament de les despeses de vestuari, material, etc. Les 
derivades de dietes i quilometratge en cap cas seran costejades pel Consell Comarcal, però 
l’Ajuntament té la potestat de determinar amb el treballador la seva procedència o no, l’abast i 
forma de la seva assumpció. 
 
Així mateix, l’ajuntament també es farà càrrec d’altres despeses com les corresponents a 
prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, responsabilitat patrimonial i qualsevol 
altra que es pugui derivar. Pel que fa a la responsabilitat civil i assegurança d’accidents, 
l’ajuntament també assumeix els costos que corresponguin, especialment en l’àmbit de 
formació,  sempre i quan aquest darrer no resti cobert per l’assegurança de l’entitat que 
realitzarà la formació pertinent.   
 
Serà també obligació de l’ajuntament d’incorporar el personal tècnic i/o de suport necessari per 
tal d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la 
normativa de riscos laborals d’aplicació, de conformitat amb la memòria del projecte presentada 
a la convocatòria de l’ajut. 
 
Quart.   El Consell Comarcal del Solsonès, es reserva en tot moment, la facultat d’inspeccionar 
els serveis realitzats pels treballadors contractats així com també de restar informat en tot 
moment de la seva execució. En tot cas l’Ajuntament de Llobera i el personal contractat hauran 
de seguir les instruccions i directrius i donar compliment, en tot moment, al que assenyali la 
persona que realitzarà les tasques de coordinació i prospecció dels projectes inclosos dins de la 
Resolució de 17 de desembre de 2013. 
 
Cinquè. Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i restarà vigent fins a la 
finalització dels serveis del personal contractat i la indemnització per fi de contracte, així com de 
totes les actuacions necessàries per al ple compliment de l’establert en l’Ordre EMO210/2013, 
de 2 de setembre respecte a l’actuació realitzada en benefici d’aquest Ajuntament i fins al ple 
compliment de totes les obligacions de les parts establertes a aquest conveni. 
 
I, perquè així consti, les parts signen el present conveni per duplicat i a un sol efecte en la data i 
lloc indicats a l’encapçalament. 
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