
 
ACTA DEL 10 DE MARÇ DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 3/2014 
Data: 10 de març de 2014     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:30 hores a 21:45 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 3 de febrer de 2014, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 
2. Aprovació de la formalització del conflicte en d efensa de l’autonomia 

local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización  y 
Sostenibilidad de la Administración Local .  
 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la 
qual van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, 
especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures 
i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi 
ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels 
fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de 
l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els 
municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen 
els nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals 
de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, 



són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de 
dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar 
alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 
 
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i 
adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat 
l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les 
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten. 
 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. 
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar 
resposta a aquesta emergència social. 
 
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una 
administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat 
social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada 
competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que 
afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments. 
 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per 
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a 
un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que 
allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les 
decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet 
la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i 
convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 
 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de 
l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-
financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans 
serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles: 
l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic. 
 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim 
local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància 
merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així 
l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, 
reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en 
l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució. 
 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món 
local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per 
oferir serveis de proximitat. 
 
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la 
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la 
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques 
de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals. 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 



 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 
constitucionalment garantida. 
 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa 
de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el 
vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De 
manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb 
caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013)d’acord 
amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de 
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
 
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a 
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat 
la delegació necessària. 
 
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits 
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a 
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a 
favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre 
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Llobera de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa 
de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 
312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir 
sentència ferma i la seva execució. 

 
 
3. Aprovació inicial del Pla d’Acció d’Energia Sost enible i de l’Inventari de 

Referència d’Emissions.  
 
Vist el Pla d’Acció d’Energia Sostenible, que inclou l’Inventari de Referència 
d’Emissions, redactat pel Consell Comarcal del Solsonès, d’acord amb el conveni de 
col·laboració signat el data 21 de juny de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’Acció d’Energia Sostenible de Llobera, que 
inclou l’Inventari de Referència d’Emissions, redactat pel tècnic del Consell 
Comarcal del Solsonès Antoni Jiménez Pérez. 
 
SEGON.- Sotmetre el pla aprovat a exposició pública pel termini de 30 dies, per tal 
que les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions, amb 



l’advertiment que si no se’n presenten, quedarà definitivament aprovat sense 
necessitat d’adoptar un nou acord.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 
4. Sol·licitud de llicència ambiental per a la tine nça de quatre rucs en 

règim extensiu.  
 

Vista la sol·licitud de llicència d’activitat presentada pel Sr. Josep Coromina Colilles 
per a la tinença de quatre rucs en règim extensiu a la finca Parés (explotació amb 
marca oficial 392-CN) del TM de Llobera. 
 
Atès que aquesta capacitat no es troba regulada a la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 
9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.  
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat que en endavant, el Sr. Josep Coromina Colilles 
tindrà quatre rucs en règim extensiu a la Casa Parés, del TM de Llobera.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al sol·licitant.  
 
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. Proposta de nomenament del jutge de pau substitu t de Llobera.    

 
Atès l’expedient instruït per aquesta corporació municipal de nomenament de jutge 
de pau substitut, iniciat mitjançant decret d’alcaldia de data 14 de gener de 2014. 
 
Atès que durant el termini de presentació de sol·licituds s’ha rebut un currículum 
d’una persona interessada en formar part del procediment. 

 
D’acord amb l’article 6 del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 
pau, i en relació amb l’article 101.2 de la Llei orgànica del poder judicial, els quals 
faculten al ple de la corporació municipal a elegir el jutge de pau titular i substitut 
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 

 
Per tot l’exposat el Ple d’aquest ajuntament ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER.- Proposar al Sr. Ramon Traveset Viladrich com a jutge de pau substitut, 
atès el seu previ consentiment i prèvia comprovació que no es troba  afectat  per 
cap causa d’incapacitat regulada per l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial. 
 
SEGON.- Trametre el present acord a la Secretaria de govern del Tribunal Superior 
de Justícia per tal se seguir els tràmits per al seu nomenament. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones que han presentat la seva 
candidatura. 
 



QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots 
aquells documents necessaris per tal de fer efectius els presents acords.  

 
 
6. Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Llob era i el Sr. Josep 

Maria Vilà Cots.    
 

Vist el conveni entre l’Ajuntament de Llobera i el Sr. Josep Maria Vilà Cots, que 
s’adjunta a aquesta acta com Annex I, mitjançant el qual el Sr. Vilà podrà fer ús del 
dipòsit d’aigua per prevenció d’incendis titular de l’Ajuntament de Llobera a la finca 
Rovirasansa, i fent-se càrrec del cost econòmic del consum d’aigua.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Llobera i el Sr. Josep Maria 
Vilà Cots per a l’ús del dipòsit d’aigua per prevenció d’incendis a la finca 
Rovirasansa, del TM de Llobera.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Sr. Josep Maria Vilà Cots.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per fer efectius aquests acords.  
 

 
7. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Solsonès i l’Ajuntament de Llobera pel finançament de la 
implementació de polítiques de dones a la comarca d el Solsonès per a 
l’any 2014.   

 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i 
l’Ajuntament de Llobera pel finançament de la implementació de polítiques de 
dones a la comarca del Solsonès per l’any 2014, que d’adjunta a aquesta acta com 
Annex II.  
 
Atès que l’esmentat conveni té per objecte la col·laboració entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament pel finançament de la implementació de polítiques de 
dones a la comarca i l’aportació de l’Ajuntament de Llobera d’enguany, a raó de 
0,75 € per habitant, és de 157,50 €. 
 
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament la formalització del conveni objecte 
d’aquest acord.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Solsonès i l’Ajuntament de Llobera pel finançament de la implementació de 
polítiques de dones a la comarca del Solsonès per l’any 2014 i procedir a la seva 
signatura.  
 
SEGON.- Comunicar 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.   

 
 



8. Assumptes sobrevinguts.  
 

No n’hi ha. 
 

 
9. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia Núm. 03/14, de 7 de febrer de 201 4, d’aprovació de la factura 
núm. 40 d’Isidre Canal Cinca per import de 72 € per la compra de coques per la 
festa del caga-tió i reis.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 04/14, de 13 de febrer de 20 14, d’aprovació de la factura 
núm. 140126 per import de 16,54 € de Distribucions Feu SL per la compra de 
beguda de la festa de reis.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 05/14, de 18 de febrer de 20 14, d’acceptació de la 
comunicació ambiental presentada pel Sr. Ramon Barrera Serra per a la tinença de 
400 ovelles de reproducció, 40 ovelles de reposició, 160 xais d’engreix, 21 cabres 
de reproducció, 2 cabres de reposició i 8 cabrits d’engreix a la Casa El Boixet.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 06/14, de 24 de febrer de 20 14, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
 

10. 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  

Cemsa Reparar hidrant plaça Ajuntament 454,61 € 

Cemsa Reparar hidrant plaça Ajuntament 52,64 € 

Cemsa Reparar hidrant plaça Ajuntament 175,21 € 

Rosa Montaña Mitjana Classes gimnàstica mes febrer 242,00 € 

Estació de Servei Setelsis Gasolina 8,62 € 

Cal Coll Material de neteja 57,35 € 

Previntegral Contracte servei prevenció 565,07 € 

Fornell Consultors Comptabilitat mes de febrer 248,05 € 

Prosetel 95  Gasoil  1.504,24 € 

Consell Comarcal del Solsonès Redacció IRE i PAES 2.800,00 € 

 
 
11.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica la reunió mantinguda dijous passat amb un membre del Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, relativa a la implantació del segell de transparència i qualitat de les 



webs municipals. A proposta de l’Alcalde, tots els membres es mostren d’acord en 
actualitzar la web de l’Ajuntament de Llobera en un breu termini de temps.  
 
Segon.- Informa de la Lliga de tir al plat comarcal que s’està organitzant, per la qual 
se li va demanar si l’Ajuntament de Llobera hi donaria el seu suport. Tots els 
membres del consistori es mostren d’acord en recolzar aquesta iniciativa.  
 
Tercer.- Mostra la carta de suport al projecte “Evolució del barroc al Solsonès com a 
element de dinamització turística del sud de la comarca”, impulsat pel Consell 
Comarcal del Solsonès, feta a petició del Sr. Joan Vendrell com a conseller 
comarcal de turisme. 
 
Quart.- Mostra la convocatòria de subvencions de gestió sostenible de l’energia, 
convocades per la Diputació de Lleida. Explica que hi ha dos terminis de 
convocatòria i proposa esperar al segon termini (del 2 al 27 de juny) per sol·licitar 
finançament per una caldera de biomassa, esperant si durant aquest termini surt 
alguna altra línia de convocatòria per finançar el 50% que no permet la convocatòria 
de la Diputació de Lleida.  
 
Cinquè.- Informa de la convocatòria d’ajuts del Consell Català de l’Esport per a 
actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels 
equipaments esportius existents per a l’any 2014, i proposa acollir-se a aquestes 
subvencions per a canviar l’escalfador d’aigua de la pista poliesportiva. S’acorda 
demanar pressupostos i sol·licitar l’ajut.  
 
Sisè.- Els membres de la Societat de Caçadors de Llobera li van demanar si, 
aprofitant la persona contractada pel Consell amb un pla d’ocupació pel municipi de 
Llobera, es podria pintar el locals dels caçadors. Es mostren tots d’acord amb la 
proposta.  
 
 
 

12. Precs i preguntes. 
 
No n’hi ha. 
 
 
 

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
tres quarts de deu de la nit, 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 10/03/2014 

 
CONVENI DIPÒSIT D’AIGUA DE ROVIRASANSA  

 
Llobera, 6 de març de 2014 
 
 

REUNITS: 
 
 
D’una part el Sr. Josep Colell i Solé, Alcalde-president de l’Ajuntament de Llobera, actuant en el 
seu nom i representació, segons acord del Ple de data 11 de juny de 2011. 
 
I de l’altra el Sr. Josep Maria Vilà Cots, amb DNI 39283039M, veí de Llobera, amb domicili a la 
casa Rovirasansa, actuant en el seu nom. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què intervenen la capacitat d’obrar 
necessària per atorgar aquest conveni i  aquest efecte 

 
EXPOSEN: 

 
Que l’Ajuntament de Llobera ha signat en data 25 d’octubre de 2013  el contracte de 
subministrament amb la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès (MAAS), mitjançant 
el qual aquesta es compromet a subministrar aigua al dipòsit ubicat a la finca Rovirasansa del 
TM de Llobera.  
 
Que el Sr. Josep Maria Vilà Cots és veí del municipi de Llobera, resident a la casa Rovirasansa, 
segons consten a les dades de la secretaria de l’ajuntament i està interessat en fer ús de l’aigua 
subministrada pel dipòsit de Rovirasansa, per al seu ús propi.  
 
Que l’Ajuntament de Llobera és l’obligat al pagament de l’import de l’aigua d’aquest dipòsit que 
es consumeixi, llevat en casos d’utilització per a extinció d’incendis.  
 
Que l’Ajuntament de Llobera no té inconvenient en cedir la utilització del subministrament 
d’aigua del dipòsit per part del Sr. Josep Maria Vilà, sempre i quan aquest aboni l’import 
corresponent al seu consum i al cànon aplicable, en cas que n’hi hagi.  
 
 
Per tot això, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, per la qual cosa, 
 
ACORDEN: 
  
PRIMER.- La durada del present conveni és indefinida fins que qualsevol de les parts que el 
subscriuen comuniqui la seva voluntat de rescindir-lo o modificar-lo. 
 
 

SEGON.- L’Ajuntament comunicarà al Sr. Vilà l’import corresponent al consum d’aigua objecte 
d’aquest conveni i el cànon aplicable en cas que n’hi hagi, durant la segona quinzena del mes 
següent a la finalització del trimestre natural, que haurà de ser abonat al compte corrent facilitat 
a tal efecte dins dels deu dies següents a l’esmentada comunicació.  
 
TERCERA.- L’incompliment de qualsevol dels punts anteriors per part del Sr. Vilà faculta a 
l’Ajuntament de Llobera per a rescindir unilateralment aquest conveni.  
 

 
I, perquè així consti les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte. 
 
 

Ajuntament de Llobera 
              Alcalde president    Josep Maria Vila Cots   



Annex II Acta Ple 10/03/2014 
 

 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS I 
L’AJUNTAMENT DE LLOBERA PEL FINANÇAMENT DE LA IMPLE MENTACIÓ DE 
POLÍTIQUES DE DONES A LA COMARCA DEL SOLSONÈS PER A  L’ANY 2014 

 
 
Solsona, 12 de febrer de 2014 
 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, el Sr. Joan Solà i Bosch, president del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS , 
actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer Dominics 14 de la ciutat de 
Solsona. 
 
I de l’altra, el senyor 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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat en què intervenen, la capacitat d’obrar 
necessària per atorgar aquest conveni i, a aquest efecte, 
 
 
MANIFESTEN:  
  

I) Que és voluntat del Consell Comarcal del Solsonès i de l’Ajuntament Llobera la 
implementació de polítiques de dones i d’igualtat d’oportunitats a la comarca del 
Solsonès, així com el manteniment del Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
creat l’any 2005 entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona 
amb el suport de l’Institut Català de les Dones.  

 
II) A través del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones), s’ofereix informació 

sobre recursos d’interès per a les dones; atenció psicològica i assessorament jurídic 
gratuït a les dones de la comarca. 

 
III) L’any 2011 el Consell Comarcal del Solsonès va aprovar el II Pla comarcal de 

polítiques de dones al Solsonès (2012-2015) al qual els diferents ajuntaments de la 
comarca es poden adherir i obtenir recursos per al seu desplegament a través de la 
convocatòria de subvencions de l’Institut Català de les Dones.   

 
IV) El Consell Comarcal ofereix el suport tècnic necessari als ajuntaments de la 

comarca en la implementació de projectes en el marc del desplegament del II Pla 
comarcal de polítiques de dones.  

 
 
Per tot això, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, per la qual cosa, 
 
 
ACORDEN: 
 
Primer. Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i 
l’Ajuntament de  Llobera pel finançament de la implementació de polítiques de dones a la 
comarca del Solsonès. L’aportació que l’Ajuntament de Llobera realitza al Consell Comarcal per 
a tal efecte respon a la quantitat de 0,75 € per habitant (calculat a partir de les dades de l’Idescat 
referents a la població de l’any 2013). Per a l’any 2014, l’aportació és la següent: 
 
Aportació de l’Ajuntament de Llobera: 157,50 €  
 
Població municipi de Llobera (2013): 210 habitants  
 



Segon. El suport tècnic que el Consell Comarcal ofereix als ajuntaments per la implementació 
de polítiques de dones es veurà condicionat a la signatura del present conveni.  
 
Tercer. El següent conveni té vigència fins al dia 31 de desembre de 2014 i la vigència d’aquest 
conveni finalitza quan ambdues parts hagin donat compliment a les obligacions que 
s’assenyalen en el present document. 
  
 
I perquè consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present document, per duplicat i a 
un sol efecte, a la ciutat i en la data esmentades al principi. 
 
 
Consell Comarcal del Solsonès Ajuntament de LLobera  
 
 
 
 
Joan Solà i Bosch     Josep Colell I Solé     
President                Alcalde  
   
 
 
 
 
 


