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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ  I SOREA, 

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. 
 

Avinyó, a [-] de Juny de 2020. 
 

REUNITS 
 

D’una part, l’Il·lm. Sr. Eudald Vilaseca Font , Alcalde President de l’AJUNTAMENT 

D’AVINYÓ les circumstàncies personals del  qual s’ometen per raó del càrrec, actuant en 

la seva representació en virtut de les facultats que li són conferides per l’article 53 del 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya i facultat expressament per aquest acte per acord de [-], de 

data [-] de [-] de [-], degudament assistit pel Secretari de la Corporació, el Sr. [-], que dóna 

fe d’aquest acte. 

 

 

I d’altra part la Sra. Esther Guirado Torras amb NIF número  52.159.425W  i amb domicili 

professional al C/ Agustí Coll, 32-34 2n Polígon Industrial els Trullols II de Manresa en la 

seva qualitat de Gerent de Concessions, i amb poders atorgats segons escriptura pública 

autoritzada pel notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, el Sr. Francisco Armas 

Omedes de data  vuit d’octubre de dos mil dinou , amb el protocol número 1.886 en nom i 

representació de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 
S.A.U, d’ara en davant SOREA, domiciliada a el Passeig de la Zona Franca nº 48 08038 

de Barcelona, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i amb CIF número 

A-08146367. 

 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a atorgar aquest 

Conveni i  
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MANIFESTEN 
 

I.- 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. 

 
II.- Que SOREA, com a prestadora de serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a 

AVINYÓ, és una empresa compromesa i socialment responsable amb les persones que hi 

viuen, essent plenament conscient que l’aigua és un element de primera necessitat per a 

la vida de les persones.  

 

III.- Que, en aquest context econòmic, SOREA ha proposat a l’AJUNTAMENT D’AVINYÓ  

la creació d’un nou Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió 

social amb l’objectiu de contribuir a superar dita situació, amb una dotació de 2.400€. 

 

Concretament, el Fons de Solidaritat és un ajut que comportarà l’exempció del pagament 

dels conceptes de la factura de l’aigua que siguin de titularitat de Sorea, amb excepció 

del cànon de l’aigua, a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i 

vulnerabilitat econòmica d’acord amb allò establert en aquest Conveni. 

 

IV.- Que els Serveis socials de l’AJUNTAMENT D’AVINYÓ 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”. 

 

En aquest sentit, 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. 
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En conseqüència, les parts atorguen el present Conveni per establir els mecanismes de 

col·laboració entre l’AJUNTAMENT D’AVINYÓ i SOREA, que es subjectarà a les 

següents, 

 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
 

Aquest Conveni 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. 

 
SEGONA.- FONS DE SOLIDARITAT 
 

Durant la vigència d’aquest Conveni es dotarà, un Fons de Solidaritat destinat a la 

concessió dels ajuts que es detallen a la present Clàusula per un import total  de 2.400 € , 

dels quals SOREA  en dotarà una quantitat de 1.200 € i l’Ajuntament d’Avinyó en dotarà la 

mateixa quantitat de 1.200 €.  

 

L’ajut que ofereixen SOREA i l’Ajuntament mitjançant el Fons de Solidaritat està dirigit a les 

persones amb greus dificultats econòmiques, facilitant l’accés al consum bàsic d’aigua 

potable al seu habitatge, i comportarà l’exempció del pagament dels conceptes de la 

factura de l’aigua que siguin de titularitat de Sorea, amb excepció del cànon de l’aigua, 

de les factures periòdiques, a les persones amb informe de risc d’exclusió residencial 

comunicat pels Serveis Socials, així com aquelles persones que informi  l’AJUNTAMENT 

D’AVINYÓ que seran abonades a càrrec al Fons de Solidaritat constituït..  
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La concessió dels ajuts quedarà condicionada a l’existència de crèdit en el Fons de 

Solidaritat, de manera que un cop esgotada la dotació del Fons de Solidaritat no s’atorgaran 

nous ajuts.  

 

L’aplicació d’aquest Fons quedarà supeditada a que l’AJUNTAMENT D’AVINYÓ autoritzi, 

en els terminis establerts, els mecanismes previstos en el Protocol de Regulador de 

Mesures Contra la Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica en allò que fa 

referència a l’emissió dels informes sobre la situació de risc d’exclusió residencial per part 

dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 

 
 
TERCERA.- ATORGAMENT DELS AJUTS 
 

Les persones que compleixin els requisits establerts per l’AJUNTAMENT D’AVINYÓ i 

vulguin acollir-se a l’ajut del Fons de Solidaritat, es podran adreçar als Serveis socials de 

l’AJUNTAMENT D’AVINYÓ per a efectuar la corresponent sol·licitud via instància al registre 

de l’Ajuntament. 

  

Un cop Serveis socials de l’AJUNTAMENT D’AVINYÓ hagin valorat la procedència de 

l’atorgament de l’ajut ho comunicarà a SOREA, mitjançant un document, indicant el 

període/s de facturació sobre el/s qual/s s’haurà d’aplicar l’exempció. Entre els criteris per 

a l’atorgament de l’ajut, l’ajuntament i Sorea valoraran que el consum sigui responsable i 

adequat a les persones que conviuen a l’habitatge, tenint en compte com a referència el 

consum de 100 litre/persona i dia que determina la OMS.  

 

Rebuda per part de SOREA la comunicació de la procedència de la concessió de l’ajut, la 

part dels conceptes de titularitat de Sorea de les factures informades per l’AJUNTAMENT 

D’AVINYÓ s’abonaran a càrrec del Fons de Solidaritat. Amb la confirmació de la 

procedència de l’atorgament de l’ajut, si escau, també s’ajornaran les factures pendents de 

pagament amb la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per 

impagament s’hagués efectuat.  
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QUARTA.-  PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL FONS DE SOLIDARITAT 
 

L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ a través dels seus Serveis socials, col·laborarà amb SOREA, 

S.A.U. en la promoció i difusió del Fons de Solidaritat, informant el personal de Serveis 

socials de la iniciativa de SOREA dels avantatges que comporta i dels requisits per poder 

accedir-hi, segons les condicions establertes pel propi AJUNTAMENT D’AVINYÓ. 

 

 
CINQUENA.-  DURADA 
 

Aquest Conveni tindrà una vigència prevista d’un any, des de la data de la signatura del 

present, o fins que s’exhaureixi l’import destinat al Fons de Solidaritat, si aquest fet tingués 

lloc abans de la finalització de l’exercici.  

 

En cas que l’import amb què es dota anualment el Fons de Solidaritat d’acord amb el que 

s’assenyala a la Clàusula segona d’aquest Conveni, no s’esgoti durant l’anualitat 

corresponent, l’import romanent s’aplicarà a l’exempció del pagament del deute 

corresponent al consum d’aigua d’aquelles unitats familiars identificades com vulnerables, 

amb l’informe expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament, que hagi estat comunicat a 

SOREA. Per a la selecció es tindrà en compta els criteris que indiqui l’ajuntament o en el 

seu defecte l’antiguitat dels rebuts i el consum responsable de cada un.  

 

 

SISENA.-  EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 

Seran causes d'extinció del present Conveni les següents: 

  

1. L’exhauriment de l’import destinat al Fons de Solidaritat. 

2. El mutu acord de les parts. 

3. L'incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se'n deriven. 

4. La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que 

se'n deriven. 
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SETENA.-  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 

7.1.- En virtut del present Conveni, ambdues parts es comunicaran recíprocament les 

categories de dades personals detallades a continuació per les finalitats que 

s’estableixen en el present Conveni: 

 

Per part de l’Ajuntament a SOREA: 

 

Es comunicaran els períodes de facturació de les persones usuàries del Servei 

municipal d’abastament d’aigua potable en situació econòmica precària sobre els 

quals s’haurà d’aplicar l’exempció. 
 

Per part de SOREA a l’Ajuntament: 

Es comunicarà el llistat de les persones usuàries del Servei municipal 

d’abastament d’aigua potable que s’hagin beneficiat dels ajuts del Fons de 

Solidaritat i l’import dels ajuts, en el cas que l’Ajuntament ho sol·liciti. 

 

La comunicació de dades personals entre les parts tindrà lloc en la mesura en que sigui 

estrictament necessari pel correcte desenvolupament sostenible. 

 

 

7.2.- La part que en cada cas actuï en condició de cedent (en endavant, la “Part cedent”), 

manifesta ser responsable de les dades personals que comunica a la Part que actuï en 

condició de cessionària (en endavant, la “Part cessionària”). 

 

La part cedent garanteix que les dades personals que comuniqui han de ser recaptades 

directament dels propis interessats i que ha donat compliment a allò disposat en la  

 

normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. En concret i sense 

caràcter limitatiu, la Part cedent manifesta que ha donat compliment al deure d’informació 

i, en el seu cas, d’obtenció del consentiment dels interessats, en especial respecte a la  
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comunicació de les seves dades personals a l’altra part per les finalitats detallades en el 

present Conveni. 

 

En la mesura en que, a efectes de donar compliment a la normativa aplicable en matèria 

de protecció de dades personals, la Part cedent hagi de sol·licitar el consentiment exprés 

de l’interessat per la cessió de les seves dades personals en el marc d’aquest Conveni, 

únicament cedirà a la Part cessionària aquelles dades personals respecte a les que 

compti amb el consentiment exprés de l’interessat. 

 

 

La part cessionari podrà sol·licitar, quan ho consideri oportú, un mostreig dels 

consentiments obtinguts per la Part Cedent a fi de verificar que ha complert amb les 

obligacions descrites en el present Conveni i en la normativa aplicable en matèria de 

protecció de dades personals. 

 

7.3.- Cadascuna de les parts reconeix expressament que, fins que no tingui lloc la 

comunicació de les dades personals al seu favor, les dades personals que es continguin 

en el fitxer son responsabilitat exclusiva de la contrapart. 

 

La comunicació de les dades implica que la Part cessionària dels mateixos es converteix 

en responsable d’un nou fitxer de dades personals, i que haurà de complir amb les 

obligacions legals establertes en la normativa aplicable en matèria de protecció  

de dades personals, i en particular, a no utilitzar-los per les finalitats diferents a les 

establertes en el present conveni, excepte previ consentiment de l’interessat. 

 
 

VUITENA.- JURISDICCIÓ  
 
Pel cas dels possibles litigis que del present Conveni es poguessin derivar, les parts, de 

mutu acord, estableixen com a competents els Jutjats i Tribunals amb jurisdicció al terme 

municipal d’Avinyó 
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I com a prova de conformitat i d’acceptació, ambdues parts signen el present Conveni per 

duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i en la data assenyalats en l’encapçalament. 

 

 

 

 

Per L’AJUNTAMENT D’AVINYÓ                             Per SOREA 

 

 

 

Sr. Eudald Vilaseca Fona      Sra. Esther Guirado Torras 

 Alcalde                                                             Gerent de concessions  
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