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A la ciutat de Solsona, a 12 de juny de dos mil vint.
Reunits,
D’una banda, el senyor David Rodríguez Gonzalez, major d’edat, que actua en la seva
qualitat d’Alcalde-president de l’Ajuntament de Solsona, NIF: P-2525700G, amb seu al
c/ Castell, 20, d’aquesta ciutat.
I d’altra, el senyor Guillem Reig López, major d’edat, amb DNI núm. 78093322-L, que
actua en la seva qualitat de persona física representant de l’administrador únic, de
Cardener Distribució Elèctrica, SLU, (en endavant, Cardener), amb NIF: B-25814724,
domiciliada a Solsona, passeig de les Moreres, 2.
Es reconeixen la capacitat legal necessària i legitimació per celebrar aquest acte i, a
tal efecte,

Que Cardener és titular d’una caixa de borns elèctrics i d’una arqueta de registre així
com d’una canalització elèctrica de baixa tensió de tipus subterrània que uneix els dos
elements descrits (caixa i arqueta), emplaçats al c/ Vall Fred, núm. 22, d’aquesta ciutat
de Solsona (s’adjunta fotografia com a document núm. 1), mitjançant els quals es
dona subministrament elèctric tant als veïns de l’immoble com a les instal.lacions del
Teatre comarcal.
Que l’Ajuntament de Solsona vol portar una línia elèctrica de baixa tensió d’ús privat
fins a la plaça Sant Roc, per la qual cosa li seria útil poder connectar aquesta línia a la
caixa de borns esmentada, discorreria per la canalització subterrània (que passa per
sota de les escales d’accés a l’edifici) i aniria grapada per dins de l’arqueta per, des
d’aquesta, sortir amb una canalització subterrània independent de la xarxa de
Cardener fins al punt d’interès de l’Ajuntament.
Com sigui que l’origen d’aquesta línia de l’Ajuntament de Solsona fins a l’arqueta de
registre emplaçada davant les escales d’accés a l’edifici del C/Vall Fred num. 22
discorreria
per
instal.lacions
titularitat
de
Cardener,
les
parts,..............................................................................
DISPOSEN:
1. Cardener accepta l’estesa d’aquesta línia de baixa tensió d’ús privat per part de
l’Ajuntament de Solsona, per les instal.lacions de la seva titularitat (des de la
caixa de borns fins l’arqueta de registre abans esmentada) de manera
totalment gratuïta i sense termini però amb el caràcter de “precari” de tal
manera que l’Ajuntament de Solsona haurà de retirar la línia de baixa tensió
que ara s’autoritza de les instal.lacions titularitat de Cardener quan aquesta així
ho sol.liciti i en un màxim de 30 dies des de que Cardener hagi formalitzat dita
sol.licitud.
2. Per realitzar els treballs d’estesa i de manteniment de la línia de baixa tensió de
l’Ajuntament, s’haurà de comptar sempre amb el personal especialitzat de
Cardener.
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EXPOSEN:

3. L’Ajuntament de Solsona no pot cedir els drets que dimanen d’aquest
document a cap altra persona, ni física ni jurídica.
4. Cardener no respon de cap dany produït a tercers a conseqüència de l’ús que
faci l’Ajuntament d’aquests elements.
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I perquè així consti i amb prova de conformitat, els compareixents signen el
present contracte d’ús a precari, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data a
l’encapçalament indicats.

