
    
    

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Avinyó i 
SOREA per a la dotació d’un fons de solidaritat al municipi d’Avinyó
Els Serveis socials de l’Ajuntament d’Avinyó s’adrecen especialment a la prevenció de 
situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de 
situacions de vulnerabilitat, i a la promoció d’actituds i capacitats de les persones com 
a principals protagonistes de llur vida.

De conformitat  amb l’article 3.1 de la Llei catalana 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, tenen com a finalitat “assegurar el dret de les persones a viure dignament 
durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals 
bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de 
les persones”.

Donat que el canvi del cicle econòmic, iniciat a finals de l’any 2007, ha comportat una 
caiguda dels ingressos familiars i un posterior empobriment de les famílies; motiu pel 
qual, un nombre creixent de llars, manifesten dificultats per a fer front a les despeses 
de l’habitatge

Atès que en aquest context econòmic SOREA  L’Ajuntament d’Avinyó, varen crear un 
Fons de Solidaritat en data 27 de maig de 2019 adreçat al col·lectiu de persones amb 
ric d’exclusió social ,amb l’objecti de contribuir a superar la situació, amb una dotació 
de 600,00 que ja fou esgotada en la dita anualitat, es proposa subscriure de nou per 
l’anualitat 2020  un nou conveni amb una dotació de 2.400,00€  mitjançant l’aportació 
de 1.200,00€ per cadascuna de les parts.

Atès el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Avinyó i la societat SOREA, 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU (en endavant, 
SOREA), per a la dotació d’un fons de solidaritat al municipi d’Avinyó el qual té per 
objecte regular la col·laboració entre les parts en ordre a possibilitar l’accés de les 
persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable en situació 
econòmica precària, als ajuts del Fons de Solidaritat posat en marxa per SOREA al 
municipi d’Avinyó, sempre que es compleixin els requisits determinats per l’Ajuntament 
d’Avinyó.

Atesa la regulació continguda en la  llei 40/2015 , d’1 d’octubre , de règim jurídic del 
sector públic respecte dels convenis 

Atesa la  competència de l’Alcaldia per a la provació els convenis de col·laboració la 
qual la té delegada a favor d ela Junta de Govern local per mitjà de resolució de data 
15 de juny de 2015 (publicada al BOP e data 19.08.2015) .

La Junta de Govern Local ACORDA:

PRIMER.- APROVAR el conveni proposat per SOREA, per a la dotació d’un fons de 
solidaritat al municipi d’Avinyó, que s’adjunten com annex al present acord. 



    
    

SEGON.- AUTORITZAR la despesa  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231-
48000 per la quantia de  1.200,00 aportada per l’ajuntament d’Avinyó   en concepte de 
FONS DE SOLIDARITAT regulat en el conveni 

TERCER.- FACULTAR al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament 
d’Avinyó, signi el conveni i la resta de documentació que sigui necessària per a portar 
a terme el present acord.

QUART.- NOTIFICAR el present acord a SOREA.
  


