CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I
SOREA PER A LA DOTACIÓ D’UN FONS DE SOLIDARITAT A LA COMARCA DE L’ALT
EMPORDÀ.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
REUNITS
D’una part l’Il·lma Sra. Sònia Martínez i Juli , com a Presidenta del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà (“CCAE), en ús de les atribucions previstes al Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,
i degudament facultat per aquest acte per acord de la Comissió Permanent del Ple del dia 30
de juliol de 2019, assistida de la Sra. Cristina Pou Molinet, en qualitat de Secretaria del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que dóna fe de l’acte.
I, d’altra part, el Sr. Andreu Masferrer i Clariana, major d’edat amb DNI núm. 46.345.313-Z, i
amb domicili professional a efectes de notificacions a Esclanyà (Girona), Carrer del Camp
Llarg 12, Polígon Industrial Riera d’Esclanyà, en nom i representació de SOREA,
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. (“SOREA”), amb CIF
núm. A-08146367 i domicili social a Passeig de la zona Franca, 48, segons apoderament
suficient que així consta en escriptura pública atorgada el 2 de maig de 2016 davant la
Notària de Barcelona, la Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, amb el protocol núm. 1034.

En endavant, SOREA i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, podran ser referits
individualment com una “Part” i, conjuntament, com les “Parts”.

Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les
facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions
que representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen mútua i recíprocament la
capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest Conveni.
MANIFESTEN

Primer.- El CCAE, a través de l'Àrea de Benestar Social, de conformitat amb l’article 3.1 de la
Llei catalana 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, promou i vetlla per “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”.
Segon.- Que en aquest sentit, els Serveis socials del CCAE 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.
Tercer.- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà és competent en matèria de Serveis Socials, en
virtut de l'article 25, apartat, del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
Quart.- Que SOREA, de conformitat amb els seus estatuts socials, és una societat prestadora
de serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a la comarca de l’Alt Empordà, és una
empresa compromesa i socialment responsable amb les persones que viuen a la comarca, i
plenament conscient que l’aigua és un element de primera necessitat per a la vida de les
persones.
Cinquè.- Que en l’àmbit de la seva activitat, SOREA disposa de determinats instruments de
suport per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat, com son els fons socials o fons de
solidaritat, que es configuren mitjançant una ajuda destinada a cobrir les factures de l'aigua
impagades de persones vulnerables, amb l'objectiu de contribuir a superar la situació de risc en
què es troben. L'aplicació d’aquests fons es vehicula a través d'un conveni a formalitzar entre
les entitats locals i SOREA.
Sisè.- Que SOREA i el CCAE, varen crear un Fons de Solidaritat en data 26 de gener de 2017,
adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de contribuir a superar
dita situació, amb una dotació de 6.000 euros. Aquest Fons de Solidaritat es prorrogà durant
l’any 2018, havent finalitzat la seva vigència el 31 de desembre de 2018.
Setè.- Havent-se exhaurit el termini i la dotació de l’anterior Fons de Solidaritat, SOREA i el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà han convingut la signatura d’un nou conveni per a la dotació
d’un nou Fons de Solidaritat pels anys 2019 i 2020, amb una dotació de 20.000 euros, que
seguirà comportant l’exempció del pagament de la factura de l’aigua a aquelles persones que
estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, d’acord amb allò establert en
aquest Conveni.
Vuitè.- Per tot l’anterior, el CCAE i Sorea valoren la necessitat d' establir els mecanismes de
cooperació necessaris entre elles per a la dotació d'un fons de solidaritat a la comarca de l'Alt
Empordà i, a tal efecte, manifesten interès recíproc en la realització de les tasques objecte del
present Conveni, i així contribuir en l'assoliment de l’objectiu d' assegurar el dret de les
persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs
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necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del
benestar de les persones.
Novè.- En virtut de tot l'exposat, i de conformitat amb els articles 49 i següents de la Llei
40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), ambdues Parts
subscriuen el present Conveni, que es regirà pels següents
PACTES

1. OBJECTE I NATURALESA JURÍDICA
1.1 L'objecte d'aquest Conveni és regular la creació i establir les condicions d’accés a
un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social dels
municipis de Capmany, Colera, L’Escala, Garriguella, La Jonquera, Llançà, Palau
Saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Port de la Selva, Portbou, Rabós d’Empordà, Roses,
St. Climent Sescebes, La Selva de Mar, Ventalló, Viladamat i Vilajuïga, sempre que es
compleixin els requisits determinats per el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
1.2 En virtut del present Conveni les Parts es comprometen a cooperar en ordre a
possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua
potable que es trobin en una situació econòmica precària, als ajuts del Fons de
Solidaritat posat en marxa per el CCAE i SOREA als municipis de Capmany, Colera,
L’Escala, Garriguella, La Jonquera, Llançà, Palau Saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Port
de la Selva, Portbou, Rabós d’Empordà, Roses, St. Climent Sescebes, La Selva de Mar,
Ventalló, Viladamat i Vilajuïga, sempre que es compleixin els requisits determinats per el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
1.3 Les raons que justifiquen la formalització del present Conveni son les següents:
1.3.1 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.
1.3.2 Es pretén donar protecció a aquells col·lectius vulnerables existents a la comarca
de l’Alt Empordà.
1.3.3 Sens perjudici de l’anterior, el citat objecte té per finalitat facilitar la utilització
conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització d’activitats d’utilitat
pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la
LRJSP.
2. COMPETÈNCIA
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2.1 D’acord amb allò establert a les manifestacions tercera i quarta, la competència en
la que es fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de l’àmbit
competencial de les mateixes.
3. ACTUACIONS QUE CONFORMEN L'OBJECTE DEL CONVENI
En el marc d’aquest Conveni, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i SOREA duran a
terme les següents actuacions:
3.1 Establir un Fons de Solidaritat
3.1.1 Durant la vigència d’aquest Conveni, es dotarà un Fons de Solidaritat destinat a la
concessió dels ajuts que es detallen al present Pacte per un import total de 20.000
euros, els quals SOREA dotarà a fons perdut. En tot moment aquest fons estarà en
poder i propietat de Sorea i per tant el CCAE no integra aquest import en el seu
pressupost. Aquest fons compensarà les despeses d’aigua de les persones amb greus
dificultats econòmiques. El CCAE decidirà sobre l’atorgament de l’ajut en base als
criteris reglats de la llei de pobresa energètica.
3.1.2 L’ajut que ofereixen SOREA i el CCAE 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 de les factures
d’aigua informades per el CCAE, que seran abonades a càrrec al Fons de Solidaritat
constituït. Concretament, podrien beneficiar-se del fons de solidaritat aquelles persones
i famílies més desfavorides dels següents municipis: Capmany, Colera, L’Escala,
Garriguella, La Jonquera, Llançà, Palau Saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Port de la
Selva, Portbou, Rabós d’Empordà, Roses, St. Climent Sescebes, La Selva de Mar,
Ventalló, Viladamat i Vilajuïga.
3.1.3 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 ,
(20.000€ total) no s’atorgaran nous ajuts .
3.1.4 L’aplicació d’aquest Fons quedarà supeditada a que el CCAE, des dels Sereis
Socials, autoritzi amb l’emissió dels informes sobre la situació de risc d’exclusió
residencial, abans de final del 2020 i seguint les Mesures Contra la Pobresa Energètica i
la Vulnerabilitat Econòmica establertes a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
3.2 Atorgament dels Ajuts
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3.2.1 Les persones que compleixin els requisits establerts per el CCAE i vulguin acollirse a l’ajut del Fons de Solidaritat, es podran adreçar als Serveis socials del CCAE per a
efectuar la corresponent sol·licitud via instància al registre del Consell Comarcal.
3.2.2 Un cop els Serveis socials del CCAE hagin valorat la procedència de l’atorgament
de l’ajut ho comunicarà per escrit a SOREA, indicant el període/s de facturació sobre
el/s qual/s s’haurà d’aplicar l’exempció.
3.2.3 Entre els criteris per a l’atorgament de l’ajut, el CCAE 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 litres/persona i dia que determina la OMS.
3.2.4 Rebuda per part de SOREA la comunicació de la procedència de la concessió de
l’ajut, les factures informades per el CCAE 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.
3.2.5 En cas que l’import amb què es dota anualment el Fons de Solidaritat d’acord amb
el que s’assenyala al Pacte 2 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 el mateix informe expedit pels Serveis Socials del CCAE, que hagi
estat comunicat a Sorea. Per a la selecció es tindran en compte els criteris que indiqui el
CCAE o, en el seu defecte, l’antiguitat dels rebuts i el consum responsable de
cadascun.
3.3 Promoció i Difusió del Fons de Solidaritat
3.3.1 El CCAE, a través dels seus Serveis socials, col·laborarà amb SOREA en la
promoció i difusió del Fons de Solidaritat, que consistirà en informar 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 CCAE.
4. OBLIGACIONS DE LES PARTS
Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es comprometen a cooperar,
assumint les següents obligacions:
4.1 Obligacions del CCAE:
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, el CCAE
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assumeix les següents:
a) Fer informe de vulnerabilitat
b) Decidir l’atorgament dels ajuts d’acord amb la llei de pobresa energètica
c) 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 la
condonació del deute.
d) Cooperar amb Sorea facilitant la informació o l’ajuda que necessiti per a l’acompliment dels
objectius del conveni.

4.2 Obligacions de SOREA:
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, SOREA
assumeix les següents:
a) 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 el CCAE ho sol·liciti.
b) Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present Conveni durant la seva

vigència, SOREA aportarà al Fons de Solidaritat la quantitat de VINT MIL EUROS
(20.000€) bianuals.
5. VIGÈNCIA DEL CONVENI
5.1 Aquest Conveni romandrà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de
desembre 2020, o fins que s’exhaureixi l’import destinat al Fons de Solidaritat, si aquest
fet tingués lloc abans de la data de venciment indicada.
5.2 En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de vigència indicat, les
Parts podran acordar prorrogar el Conveni per un període de, com a màxim, 4 anys
addicionals.
5.3 En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a l’article 49.h) de la
LRJSP.

6. CAUSES DE RESOLUCIÓ I CONSEQÜÈNCIES APLICABLES EN CAS
D’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I COMPROMISOS DEL CONVENI.
6.1 El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que conformen el
seu objecte o per incórrer en una de les següents causes de resolució:
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a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense haver-se’n acordat la pròrroga.
b) L’acord unànime dels signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels
signants o les reiterades deficiències en l'execució de les actuacions objecte del
Conveni. L’extinció del Conveni per aquest supòsit requereix la realització del
requeriment previst a l’apartat c) de l’article 51.2 de la Llei 40/2015.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.
e) L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista del Conveni.
f) L'exhauriment de l'import destinat al Fons de Solidaritat.
g) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el Conveni o a les lleis.

7. RÈGIM DE MODIFICACIÓ
La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les Parts, haurà de
constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels respectius òrgans
corporatius competents.
8. MISCEL.LÀNIA
La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol conveni que, en
relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb anterioritat.
9. SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL
9.1 Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea una Comissió
de seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels objectius d’aquell,
efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos
adquirits per cadascuna de les Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que
puguin sorgir en l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.
9.2 La citada Comissió estarà formada per dues persona/es representant/s de cada una
de les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències respectives.
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9.3 Aquesta Comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any i es regirà pel que
estableix la LRJPAPC.
9.4 En particular, la Comissió serà l’encarregada de:
a) La coordinació i gestió del present Conveni als efectes d’allò establert a l’article 110
de la LRJPAPC.
b) El seguiment dels objectius establerts en aquest Conveni.
c) Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment
d'aquest Conveni.
10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
10.1 Les Parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal que li siguin
cedides en el marc del present Conveni d'acord amb el Reglament (UE) núm. 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, i d’acord amb la Llei
orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
10.2 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:
10.3 La comunicació de dades personals entre les parts tindrà lloc en la mesura en que
sigui estrictament necessari
10.4 La part que en cada cas actuï en condició de cedent (la “Part cedent”), manifesta
ser responsable de les dades personals que comunica a la Part que actuï en condició
de cessionària (la “Part cessionària”).
10.5 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 comunicació de les seves dades personals a l’altra part per les
finalitats detallades en el present Conveni.
10.6 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
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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.
10.7 La Part Cessionària 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.
10.8 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.
10.9 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.
11. PUBLICACIONS I REGISTRE
11.1 El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència, de
conformitat amb l'article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern. Així mateix, i de conformitat amb l’article 14 i
la Disposició addicional 9 de la mateixa llei, el present Conveni s'haurà de trametre al
Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.
11.2 Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord amb el
que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
11.3 Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació certificada
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, de
conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del Tribunal de Comptes
de 2 de desembre de 2016.
11.4 Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat relatives a la
publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la
Generalitat seran dutes a terme per part del Consell Comarcal del CCAE.
12. RÈGIM JURÍDIC

9

El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:

a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els
articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).
b)

Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL).

c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112 (L26/2010).
d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).
f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).
g)

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

h)

La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Conveni

13. JURISDICCIÓ
13.1 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 de Figueres.
I, com a prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present document per
duplicat, en el lloc i en la data assenyalats en l’encapçalament.
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