ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA DE 23 DE NOVEMBRE
DE 2015.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:15 hores del dia 23 de novembre de 2015, es reuneix la
Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha estat prèviament convocada a l’efecte,
presidida pel Sr. Alcalde Enric Gironella Colomer, i amb l’assistència dels regidors que a continuació
s’indiquen: M Rosa Cuixart Masdeu, Bart M. J. Bekaert, Antonio Bernad Prats i Moisès Nogué Ribas.
Excusa l’assistència el Sr. Carles Sagué Caselles i Lluis Torrecabota Pedregós
Amb l’assistència de la Secretària Interventora de la Corporació. Sra. Olga Serrats Juanola.
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria
1.-Aprovació de les actes de la sessions plenàries de data 26 d’octubre de 2015
Examinada l’ acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 26 d’octubre de 2015, és
aprovada per unanimitat dels assistents
2.- Correspondència oficial.
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la darrera sessió del Ple fins a
la data, i que a continuació s’indiquen:
3.- Aprovació de despeses

Vista la relació de factures numero 10/2015, elaborada pel Sr. Regidor d’Hisenda, Sr. Moises
Nogue Ribas de despeses varies, corresponent als registres núm. 197 a 222 i 224 a 249 que
ascendeix a un import total de 8189,29 € als efectes de la seva aprovació al Ple.
Vist l’informe d’intervenció, informant favorablement l’aprovació de les factures
corresponents a la relació assenyalada, per existir consignació pressupostària suficient i
adequada en el pressupost vigent per donar cobertura al reconeixement d’obligació que
l’aprovació de factures comporta i per haver-se tramitat els expedients de despesa
corresponents.

En la Intervenció Municipal consten els documents de fiscalització que acrediten la
conformitat d’aquestes factures i la procedència del reconeixement i pagament de les
obligacions derivades d’aquelles.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació
aplicable, i s’ ACORDA per unanimitat dels assistents:
Primer. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) la relació de factures nº 10/2015,
corresponent als registres núm. 197 a 222 i 224 a 249 que ascendeix a un import total de
8189,29 €, que s’adjunta com a Annex a la present.
SEGON. Traslladar aquesta Resolució a la Tresoreria, per donar compliment a l’ordre.
4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarca relativa a la taxa abocador comarcal
corresponent al mes de setembre de 2015, s’acorda donar-li conformitat.

5.- Donar compte del decrets d’alcaldia.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde sotmet a
la consideració de la corporació la relació de resolucions de l’Alcaldia, que s’han adoptat des de la ultima
sessió plenària, les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes
compresos en l’ordre del dia.

Decret d’Alcaldia núm. 2/2015,
El Ple es dóna per assabentat

OLGA SERRATS JUANOLA, Secretaria interventora de l’ajuntament de Cistella,
CERTIFICO Que en sessió ordinària del Ple de al corporació de data 23 de novembre de 2014, es varen
prendre entre altres, el següent acord:
6.- Aprovació del Pressupost General de la Corporació per l’exercici 2016
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els òrgans competents
han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als seus
estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els
articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple:
1.-Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2016 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels
corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent:
2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2016
APLICACIÓ
CONCEPTE
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

920/10000

Retribucions alts càrrecs

920/12000

Retribucions bàsiques personal funcionari

8.216,77

920/12100
920/13000
920/13001
459/13000
340/13000
920/16000
920/16200

Retribucions complementàries funcionaris
Retribucions personal administratiu
Retribucions personal neteja
Retribucions personal manteniment
Personal laboral eventual
Seguretat Social
Formació de personal

20.927,36

TOTAL CAPÍTOL I

14.465,22

12.987,60
5.338,25
11.696,04
4.000,00
22.000,00
100,00

99.731,24

459/21000

Infraestructures i béns naturals

10.000,00

920/21200
459/21300
165/21300
920/22000
920/22001
920/21600
165/22100
920/22100
320/22103
459/22103
920/22103
920/22200
920/22400
920/22601
338/22602
920/22603
920/22699
340/22699
342/22699
338/22609
1621/22700
1623/22700
920/22700
920/22706

Conserv. Edificis i altres construccions
Reparacions i mant. maquinària, inst· i utillatge
Reparacions i mant. maquinària, inst· i utillatge
Despeses d'oficina
Premsa, revistes, llibres
Equips informàtics
Energia elèctrica-enllumenat
energia elèctrica -edificis
Combustible i carburants: gas-oil escola
Combustible i carburants: gas-oil tallagespa
Combustible i carburants: gas-oil Ajuntament
Telèfons
Primes d'assegurances
Atencions protocol·làries
Publicitat i propaganda
Publicació anuncis oficials
Altres despeses diverses
Despeses casal d'estiu
Piscina municipal
Festes populars i actes culturals
Recollida de residus
Tractament de residus
Neteja i agençament
Estudis i treballs tècnics

19.781,41
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
700,00
15.000,00
8.000,00
1.900,00
300,00
1.900,00
3.100,00
2.200,00
1.000,00
1.800,00
800,00
2.000,00
200,00
600,00
12.800,00
17.183,48
8.000,00
1.200,00
25.000,00

932/22708
920/23100

011/31000
011/35900

942/46500
320/48001
922/46601
922/46602
922/46603
943/46600
920/48000
334/48000
340/48000
170/48000

459/60900

Serveis de recaptació a favor l'entitat
Despeses locomoció

500,00

TOTAL CAPÍTOL II

144.464,89

Interessos préstec
Comissions bancaries

100,00
200,00

TOTAL CAPÍTOL III

300,00

Serveis del Consell Comarcal
Pla Estratègic d'Educació
Associació municipis independència
Federació municipis Catalunya
Associació Catalana municipis
Al Consorci Salines-Bassegoda
Altres transferències
Altres transferències - entitats culturals
Altres transferències - entitats esportives
ADF El Rissec

3.600,00
1.000,00
75,50
45,82
154,00
851,84
250,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00

TOTAL CAPÍTOL IV

10.477,16

TOTAL ORDINARI (CAPITOLS I AL V)
TOTAL ORDINARI MÉS AMORTITZACIONS

254.973,29
264.423,29

Inversions diverses

TOTAL CAPÍTOL VI
011/91300

4.500,00

Amortització préstec

TOTAL CAPÍTOL IX

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

18.319,83

18.319,83
9.450,00

9.450,00

282.743,12

PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2016
APLICACIÓ
CONCEPTE
PRESSUPOSTÀRIA

11200
11300
11500
11600
13000

Imp. sobre béns de nat. rústica
Imp. sobre béns de nat. urbana
Imp. sobre vehicles tracció mecànica
imp. increment valor dels terrenys
Impost activitats econòmiques

IMPORT
4.068,03
60.000,00
21.535,00
3.000,00
2.200,00

TOTAL CAPÍTOL I
29000

Impostos sobre construcc. instal·l obres (llicències
d'obres)

TOTAL CAPÍTOL II
30000
30200
30900
32100
32500
33200
33800
39211
39300
39900
39902

Connexions xarxa aigua, clavegueram
Recollida d'escombraries
Taxa cementiri
Taxa llicències urbanístiques
Taxa expedició documents
Ocupació sol, subsòl i volada
Compensació telefònica
Recàrrecs de constrenyiment
Interessos de demora
Ingressos piscina municipal
Altres ingressos

TOTAL CAPÍTOL III
42000
45000
45080
45081
45082
45083
46101
46102
46105
46106
46501

Participació en els tributs de l'Estat
Generalitat, Fons de Cooperació local
Generalitat, subvencions
Subvenció alts càrrecs
Subvenció jutjat de pau
Puosc manteniment
Diputació Fons de cooperació 2015
Diputació, altres subvencions
Diputació, subv, interessos préstec
Dipsalut, subvencions
Consell Comarcal

TOTAL CAPÍTOL IV
52000
54100
55000

Interessos de dipòsits bancaris
Lloguer finques urbanes
Cànon residus

TOTAL CAPÍTOL V
TOTAL ORDINARI (CAPITOLS I AL V)
761

Diputació-Fons cooperació 2015

TOTAL CAPÍTOL VII

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

90.803,03
5.000,00

5.000,00
500,00
22.000,00
1.346,40
600,00
1.000,00
2.500,00
600,00
1.000,00
900,00
4.500,00
2.000,00

36.946,40
45.000,00
34.507,69
1.000,00
10.848,90
800,00
16.502,10
16.000,00
2.000,00
75,00
3.000,00
200,00

129.933,69
10,00
7.550,00
500,00

8.060,00
270.743,12
12.000,00

12.000,00

282.743,12

7.- Sorteig dels membres de la Mesa Electoral per les Eleccions a les Corts Generals del 20 de desembre.

Convocades les eleccions al Parlament de Catalunya pel 27 de setembre de 2015, mitjançant
REAL DECRETO 174/2015, de 3 d’agost i d'acord amb el que estableix la Llei orgànica del regim
general electoral es passa a realitzar el sorteig dels membres que constituiran la Mesa electoral
d'aquest municipi.
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0103 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: SALVADOR MINOBIS BECH
Identificador: 40437220T
Adreça: ZONA MASOS-VILARITG S/N
CAL FUSTER
VILARIG
Codi Postal: 17741

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0039 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: ANNA MARIA COLLS GUSO
Identificador: 40424126Q
Adreça: ZONA MASOS R. DE LES PLANES S/N
MAS LA TORRE
RIBERA DE LES PLANES
Codi Postal: 17741

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0031 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: JOAN CAMARASA BLAVI
Identificador: 40431776F

Adreça: ZONA MASOS-MARE DE DEU DE VIDA S/N
MAS PUBILL
MARE DE DEU DE VIDA
Codi Postal: 17741

VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0034 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: LAURA CARPIO MUÑOZ
Identificador: 53287258F
Adreça: PTGE LLADO (DE) 3
Codi Postal: 17741

VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0176 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: GEMMA RUBIES FERNANDEZ
Identificador: 37694489L
Adreça: CARRE ESTELA 9
Codi Postal: 17741

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0014 NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: IVETTE BAGUER GIRONELLA
Identificador: 41558064P
Adreça: CARRE CENTRE 1
Codi Postal: 17741

VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0207 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: XAVIER TORRENT ARAGONES
Identificador: 38817744T
Adreça: PLAÇA MAJOR 10
Codi Postal: 17741

VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0211 NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: SERGIO VAQUERO PASCUAL
Identificador: 40463177J
Adreça: CARRE FIGUERES 24
Codi Postal: 17741

VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0071 NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: MARINA GELI BOSCH
Identificador: 40430083Q
Adreça: ZONA MASOS-MARE DE DEU DE VIDA S/N
MAS MARIAL
MARE DE DEU DE VIDA
Codi Postal: 17741

8.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’ajuntament de Cistella i l’Associació
ADRINOC per al finançament de l’Associació ADRINOC per a dur a terme el programa Leader pel període 20142020.

Olga Serrats Juanola, Secretaria de l’Ajuntament de Cistella, CERTIFICO
Que en sessió ordinària del Ple de data 23 de novembre de 2015, amb l’assistència
de tots els membres de la Corporació, entre altres, es va adoptar l’Acord següent:
9.- Aprovació provisional de la modificació del

Pla Especial de Masies i

Cases Rurals en sòl no urbanitzable de Cistella.
Atès que en data 24 de juliol de 2015, els Srs. Robert Mercader Ayats i Volker
Herrmann va presentar projecte de Modificació del Pla Especial de Masies i Cases Rurals amb
l’objectiu d’incloure a aquest document les Masies del Forn i Can Rostoll de Vilarig.
Atès que l’ajuntament inicia els tràmits corresponent, aprovant inicialment el projecte
que assumeix com a seu, en data 20 de juliol de 2015,

i es sotmet a informació pública

durant el termini d’un mes , mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província n.º 148,
de data 3.8.15, al tauler d’anuncis, ala web municipal i en al Punt diari de data 30 de juliol
de 2015, sense que s’hagin presentat al·legacions.
Vists els informes dels tècnics municipals i els informes sectorials rebuts, el Ple
adopta per unanimitat dels seus membres, el següent acord:
PRIMER. Aprovar provisionalment l’expedient núm. 8/2015, de la Modificació del Pla
Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable i l’aprovació del catàleg, en el sentit
d’incloure al mateix eles Masies del Forn i Can Rostoll de Vilarig.
SEGON. Notificar la resolució d’aprovació provisional als interessats als efectes que
siguin procedents.
TERCER. Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva.
I perquè així hi consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per ordre
i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a Cistella, 27 de novembre de 2015
Vist i plau
L’Alcalde

La Secretaria

7.- Assumptes urgents
No hi ha assumptes urgents a tractar.

8.- Precs i Preguntes.
El Sr. Alcalde concedeix la paraula als regidors assistents, sense que cap d’ells formuli cap
pregunta ni prec.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les
22:15 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com
a Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE

LA SECRETARIA

10.- Assumptes urgents
11.- Precs i Preguntes.

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Ajuntament de
Cistella i l'Associació ADRINOC per al finançament de l'Associació ADRINOC per dur a
terme el programa Leader pel període 2014 – 2020.
Figueres, a 27 de novembre de 2015.

Reunits,
El Sr. Ferran Roquer i Padrosa, en qualitat de president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
amb NIF P-6700008-P i domicili al carrer Nou 48 de Figueres.
El Sr. Enric Gironella Colomer, en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Cistella, amb NIF
P1705600C i domicili a la Plaça Major, 4 de Cistella.
El Sr. Joan Espona Agustí, en qualitat president de l'Associació ADRINOC, amb NIF
G55009914 i domicili a l'Av. Onze de setembre, 22 d'Olot.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i poder suficient per a
l'atorgament d'aquest conveni marc, i a l'efecte
EXPOSEN
Primer.- Que estan interessats en promoure un entorn que afavoreixi el desenvolupament
econòmic del municipi de Cistella i la qualitat de vida dels seus ciutadans i a implementar el
programa Leader pel període 2014 – 2020.
Segon.- Que l'Ajuntament de Cistella està adherit com a territori Leader a l'Associació ADRINOC.
Tercer.- Que el programa Leader és una iniciativa de la Unió Europea per donar suport financer a
projectes de desenvolupament rural a nivell local amb l'objectiu de revitalitzar i desenvolupar de
manera integral les zones rurals amb la participació i consens dels agents locals.
Quart.- Que la gestió del programa Leader la duen a terme grups d'acció local. A la comarca de
l'Alt Empordà, l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de
Catalunya (ADRINOC), constituïda el 30 de juny del 2008, és el grup d'acció local que gestionarà
el Leader pel període 2014 – 2020.
Cinquè.- Que en data 13 de març de 2015 es va reunir el Comitè de Selecció de grups d’acció
local i estratègies, previst a l’article 7 de l’Ordre AAM/387/2014, acordant l’aprovació amb caràcter
provisional del grup d'acció local Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord
Oriental de Catalunya, ratificat amb la resolució de selecció provisional de data 24 de març de
2015 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
Sisè.- En l’àmbit d’actuació de l'Associació s'inclouen 39 municipis rurals de la comarca de l’Alt
Empordà que han estat catalogats com a municipis on es poden dur a terme accions del programa
Leader. Aquests municipis són: Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules,
Borrassà, Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, La
Vajol, Lladó, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa
Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de

la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilajuïga,
Vilamacolum, Vilamaniscle, Vilanant i Vilaür.
Setè.- Per poder gestionar els ajuts Leader en el període 2014-2020 es necessari el finançament
de les administracions locals.
Vuitè.- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà és entitat sòcia de l'Associació ADRINOC però els
Ajuntaments dels 39 municipis rurals on s'actua per a la implementació del programa Leader no ho
són, per això és necessari vehicular des de l'administració comarcal el finançament de les
administracions locals a l'Associació ADRINOC.
Novè.- L'àmbit d'actuació de l'Associació ADRINOC són 75 municipis, d'aquests 39 estan a la
comarca de l'Alt Empordà, 21 a la comarca de la Garrotxa, 6 a la comarca d'Osona,5 a la comarca
de la Selva, 3 a la comarca del Gironès i 1 a la comarca del Pla de l'Estany.
Desè.- La quantitat a aportar pels 39 municipis rurals de la comarca de l'Alt Empordà a l'Associació
ADRINOC per a l'any 2015 serà de 7.288,38 € i la quantitat anual durant el període 2016 – 2022
serà de 10.932,60 €.
Onzè.- El període del programa Leader és del 2014 al 2020, això implica que l'última convocatòria
es publicarà el 2020 i els projectes seleccionats es podran implementar fins el 2022. Durant
aquests dos anys caldrà dur a terme tasques de revisió i seguiment dels projectes Leader
seleccionats en l'última convocatòria a la vegada que la implementació i finalització de tots els
projectes propis del grup i dels projectes de cooperació amb altres territoris.
Per les raons exposades, les parts acorden subscriure un conveni marc de col·laboració, amb
subjecció a les següents:
CLÀUSULE S
Primera.- Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és regular el finançament de l'Ajuntament de Cistella a favor de
l'Associació ADRINOC per a la gestió del Leader 2014 – 2020, la implementació de projectes
propis i de projectes de cooperació amb altres territoris.
Segona.- Criteri de repartiment entre municipis.
Els criteris (i la ponderació dels mateixos) que s'apliquen per determinar la quota anual de
cadascun dels Ajuntaments participants són:
Criteri d'aplicació

% de ponderació

Nombre d'habitants del municipi

15%

Activitat empresarial del municipi

70%

Capacitat tributària de l'Ajuntament

15%

Les quotes anuals a dur a terme pels 39 Ajuntaments de la comarca de l'Alt Empordà es
detallen a l’Annex del present conveni.

Tercera.- Compromisos de l'Ajuntament de Cistella
3.1 Aportar la quantitat de 140,32 € l'any 2015 i la quantitat anual de 210,48 € durant el període
2016 – 2022 al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en contraprestació del servei que es presta
des de l'Associació ADRINOC.
3.2 Facilitar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà el número de compte corrent d'una entitat
bancària amb l'objectiu de fer el càrrec de la quota anual.
Quarta.- Compromisos del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
4.1 Dur a terme el cobrament de les quotes anuals de l'Ajuntament de Cistella durant el període
2016 – 2022 a través d'un càrrec en el compte corrent de l'entitat bancària que s'especifiqui des
de l'Ajuntament.
4.2 El cobrament de la quota corresponent a l'any 2015 es farà en data posterior a la signatura
del conveni, en la resta d'anys es farà durant el primer trimestre.
4.3 Fer l'ingrés de les quotes cobrades en el compte corrent de l'Associació ADRINOC.
4.4 Destinar un despatx a l'Associació ADRINOC i la cessió de la sala de reunions, de formació
i d'altre naturalesa, d'acord amb la normativa de funcionament intern, per dur a terme l'objecte
d'aquest conveni.
Cinquena.- Compromisos de l'Associació ADRINOC.
5.1 Prestar el servei consistent en la gestió del programa Leader al municipi de Cistella
Concretament: tramitació, seguiment i revisió dels expedients presentats als ajuts Leader i la
sol·licitud, coordinació i implementació al territori dels projectes de cooperació i projectes propis
que el mateix grup gestioni vinculats a la seva estratègia com a grup d’acció local que vetlla pel
desenvolupament rural del territori.
5.2 Enviar a l'Ajuntament de Cistella i al Consell Comarcal de l'Alt Empordà una memòria de les
actuacions realitzades durant cada any d'actuació. La memòria s'enviarà durant el primer
trimestre de l'any següent a la finalització de cada anualitat.
Sisena.- Entrada en vigor i vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la seva vigència finalitzarà
el 31 de desembre de 2022. Aquest és el període que inclou el Programa Leader 2014 - 2020,

i que està previst que finalitzi a finals de l’any 2022.
Setena.- Resolució del conveni
El present conveni es resoldrà:
Per mutu acord de les parts.
Per incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la normativa
aplicable, prèvia denuncia d’una de les parts. L’incompliment de les obligacions d’una de
les parts comportarà el requeriment de responsabilitat i si s’escau d’indemnització de
danys i perjudicis.
Vuitena.- Protecció de dades personals
Les parts signants s'obliguen a complir les prescripcions de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i resta de normativa vigent en
aquesta matèria.
Igualment, les parts signants, quan s'escaigui, s'obliguen a implementar les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i, en
especial, les establertes al Reglament de mesures de seguretat, aprovat per RD 994/1999,
d'11 de juny, d'acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es
continguin les dades personals objecte de tractament.
Novena.- Naturalesa jurídica del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i el règim jurídic aplicable és l'establert al títol I de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/ 1999, de 13 de gener, així com la
Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
(articles 108 a 112 i disposició addicional cinquena). Atesa la naturalesa del conveni, les parts
signants se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en el lloc i la data que s'assenyala al
principi.

El President del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

L'Alcalde de l'Ajuntament de Cistella

Sr. Ferran Roquer i Padrosa

Sr. Enric Gironella Colomer

El President de
L'Associació ADRINOC

Sr.

Joan

Espona

Agustí

Annex: Quotes per al finançament de l'Associació ADRINOC

Agullana

0,83%

266,61 €

0,83%

399,91 €

Albanyà

0,17%

53,60 €

0,17%

80,39 €

Bàscara

1,34%

430,32 €

1,34%

645,49 €

Biure

0,28%

90,22 €

0,28%

135,33 €

Boadella d'Empordà

0,27%

87,11 €

0,27%

130,66 €

Borrassà

0,87%

277,34 €

0,87%

416,02 €

Cabanelles

0,38%

121,49 €

0,38%

182,23 €

Cantallops

0,31%

99,05 €

0,31%

148,58 €

Capmany

0,76%

242,33 €

0,76%

363,50 €

Cistella

0,44%

140,32 €

0,44%

210,48 €

Darnius

0,49%

155,25 €

0,49%

232,88 €

Espolla

0,48%

154,69 €

0,48%

232,04 €

Garrigàs

0,52%

165,45 €

0,52%

248,18 €

Garriguella

1,14%

365,96 €

1,14%

548,94 €

Lladó

0,90%

288,27 €

0,90%

432,40 €

Maçanet de Cabrenys

0,94%

300,01 €

0,94%

450,01 €

Masarac

0,43%

138,70 €

0,43%

208,05 €

Mollet de Peralada

0,21%

66,89 €

0,21%

100,34 €

7.288,38 €

10.932,60

