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D’una part, el Sr. Ferran Roquer Padrosa, president del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà; 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 facultat expressament per aquest acte per acord de ple, de data 15 de juliol de 2015;
degudament assistit pel Secretari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Sr.
Francisco Luis Muñoz Cameo, que dóna fe d’aquest acte.
I, d’altra part, el Sr. Andreu Masferrer Clariana, major d’edat amb NIF núm. 46.345.313-Z,
en nom i representació de la societat SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. (en endavant, SOREA), amb domicili social a
Barcelona, Passeig de la Zona Franca, número 48, amb C.I.F. A-08146367, segons
de 2016, davant la Notària de Barcelona Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, amb número
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apoderament suficient que així consta en escriptura pública atorgada en data 2 de maig
de protocol 1.034.
Ambdues parts, tal com intervenen, es reconeixen mútuament capacitat legal suficient
per a subscriure el present document i
MANIFESTEN
I.- Que en data 26 de gener de 2017, les parts varen subscriure un conveni per a la
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dotació d’un fons de solidaritat a diversos municipis de la comarca per regular la
col·laboració entre les parts per tal de possibilitar l’accés de les persones usuàries del
servei d’abastament d’aigua en situació econòmica precària, als ajuts del Fons de
Solidaritat posat en marxa per SOREA i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (en
endavant, el Conveni de col·laboració).
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PRÒRROGA DEL CONVENI SUBSCRIT EN DATA 26 DE GENER DE 2017 PER A
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l’administració signant i l’empresa distribuïdora.”
III.- Que la durada inicial del Conveni s’ha esgotat sense que s’hagi esgotat la dotació
inicial del fons de solidaritat, de 6.000 euros, quedant pendent d’aplicar, a data 25 de
gener de 2018, una quantitat de 6.000 euros.
IV.- Que és voluntat de les parts, mitjançant el present document, acordar una
pròrroga del Conveni, de conformitat amb els següents
PACTES
Primer.- Les Parts acorden prorrogar el Conveni per un any més, des del dia 26 de
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gener de 2018, estenent la seva vigència fins el 31 de desembre de 2018.
Segon.- Durant la vigència d’aquesta pròrroga, s’establirà una nova dotació del fons
de solidaritat per import de 6.000 euros. Així mateix, s’esgotarà la quantitat dotada
inicialment en el fons de solidaritat a què s’ha fet referència en els manifesten d’aquest
document.
Tercer.- El present document de pròrroga entra en vigor el dia 26 de gener de 2018.
Quart.- Amb independència del que s’ha acordat en el present document de pròrroga,
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es manté íntegrament, en tota la resta, el contingut del Conveni, al qual s’addiciona
aquest document, sense que la present modificació suposi modificació extintiva ni
extinció del Conveni, que queda ratificat, en el menester, pel Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i SOREA, en totes les seves Clàusules.
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un any. No obstant, serà prorrogable per períodes anuals si hi ha acord entre
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II.- Que la Clàusula setena del Conveni, sobre la durada del mateix, establia el

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

Francisco Luis Muñoz Cameo
Secretari del Consell Comarcal
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President del Consell Comarcal

09/10/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Andreu Masferrer Clariana
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Ferran Roquer Padrosa
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