ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SOLSONA, FINCAS
CABANES, SL I CARDENER DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU
Solsona, 24 de febrer de 2021
REUNITS
D’una banda, David Rodríguez i González, alcalde de l’Ajuntament de Solsona amb
NIF P2525700G i amb domicili al carrer del Castell, núm. 20.
D’una altra, Juan Ignacio de Barnola Brendle, major d’edat, amb NIF núm.
46117541B, domiciliat a l’Av. Diagonal, 355, 3, 1 09037 Barcelona. Actua com a
administrador de Fincas Cabanes, SL, amb CIF núm. B62460795.
I, de l’altra, Guillem Reig i López, major d’edat, amb NIF 78093322L, domiciliat a l’Av.
del Pont, núm. 4, 6-F, de Solsona. Actua en representació de l’empresa Cardener
Distribució Elèctrica, SLU, amb domicili al passeig de les Moreres, núm. 2, 25280
Solsona, amb CIF B-25814724.
Totes les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat en què intervenen, la capacitat
legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni i, a aquest efecte,
EXPOSEN
I.

Que l’Ajuntament de Solsona és el propietari i el titular del Centre de Recollida
d’Animals de Solsona (en endavant, el Centre), situat a la finca de la
Rebollosa, a la partida de Sant Bernat, terme municipal de Solsona (el
Solsonès).

II.

Que la instal·lació esmentada al punt anterior es troba fora del nucli urbà de la
ciutat de Solsona i que, en aquest moments, no disposa de servei
d’electricitat, la qual cosa hi dificulta el desenvolupament de certes activitats
en una franja horària considerable, especialment durant els mesos en què
regeix l’horari d’hivern.

III.

Que és voluntat de l’Ajuntament de Solsona dotar l’equipament de servei
elèctric.

IV.

Que Cardener Distribució Elèctrica, SLU és una empresa distribuïdora
d’electricitat amb seu a Solsona i que presta el servei, entre d’altres, a les
instal·lacions i equipaments municipals.

V.

Que, per acord de junta de govern local del dia 9 de novembre de 2020,
l’Ajuntament de Solsona ha contractat a Cardener Distribució Elèctrica, SLU
els treballs per a fer arribar el servei elèctric al Centre.

VI.

Que, per poder fer arribar el servei elèctric al Centre, és preceptiva la
construcció d’una nova línia de baixa tensió amb cable trenat i suports de
formigó i reforma del tram de línia existent que dona servei elèctric a la
Casanova de la Rebollosa (al municipi d’Olius).

VII.

Que, per a la construcció de la nova línia cal travessar les dues finques que es
detallen a continuació:
a) Finca 1: Polígon 3, parcel·la 41, del municipi d’Olius, amb referència cadastral
número 25189A003000410000XU
b) Finca 2: Polígon 2, parcel·la 351, del municipi de Solsona, amb referència
cadastral número 25257A002003510000AZ

VIII.

Que Fincas Cabanes, SL és propietària de la Finca 1 detallada al punt anterior

IX.

Que l’Ajuntament de Solsona és propietari de la Finca 2

X.

Que les tres parts creuen convenient signar un acord de col·laboració que faci
possible la connexió del servei elèctric al Centre.

I per tot això,
ACORDEN
1. Cardener Distribució Elèctrica, SLU executarà els treballs necessaris per fer
arribar el servei elèctric al Centre, mitjançant una Línia BT aèria per nou
subministrament, segons emplaçament i traçat que es reflexa en els plànols de
data 10-12-2020 que acompanyen aquest escrit amb la referència 18S094 on
està retolat amb color vermell el tram que afecta a cada finca propietat dels
sotasignats.
2. Els treballs consistiran en la construcció d’una nova línia aèria de baixa tensió
amb cable trenat i suports de formigó i reforma del tram de línia existent que
dona subministrament a la Casanova de la Rebollosa.
3. Els treballs es faran d’acord amb els vigents reglaments electrotècnic, de baixa
tensió, reglament de línies elèctriques d’alta tensió i legislació concordant.
4. Fincas Cabanes, SL autoritza i accedeix a la constitució sobre la Finca 1 de les
servituds inherents a la naturalesa pròpia de la instal·lació de pas aeri de línia
elèctrica, accessos, vigilància, inspecció i talat d’arbrat, per la reforma i
conservació de la nova línia, segons l’emplaçament i el traçat que es reflexa en
el plànol que s’adjunta com a Annex 1 al present conveni, essent un tram
grapat per una de les façanes de la masia i la resta aèria.
5. L’Ajuntament de Solsona autoritza i accedeix a la constitució sobre la Finca 2
de les servituds inherents a la naturalesa pròpia de la instal·lació de pas aeri
de línia elèctrica, accessos, vigilància, inspecció i talat d’arbrat, per la reforma i
conservació de la nova línia, segons l’emplaçament i el traçat que es reflexa en
el plànol que s’adjunta com a Annex 2 al present conveni.
6. Les autoritzacions dels dos punts anteriors que avui se signen ho són a
perpetuïtat i no s’invalidaran encara que les finques es venguin, sinó que
continuaran afectant-les, havent de comunicar-ho els venedors als compradors
potencials.

7. Aquesta autorització, que es signa per triplicat i a un sol efecte, pot ser
transferida a altres societats i, a sol·licitud de qualsevol de les parts, aquest
document podrà ser elevat a escriptura publica, a favor de les Societats que
siguin titulars de la línia.
I en prova de conformitat, una vegada llegit el conveni, es firma al lloc i la data indicats
a l’encapçalament, per triplicat i a un sol efecte.
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