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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 2 DE MAIG DE 2018 
 

 
A Talamanca, essent les 19:00 hores del dia 2 de maig de 2018, es reuneix 
l'Ajuntament en Junta de Govern, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep 
Tarín Canales i l'assistència del senyor Jordi Torres i Touron i la Sra. Maribel 
Casas Sanahuja, assistits tots ells per la Secretària accidental Sra. Lídia Portí i 
Purtí. 
 
 
Declarat obert l'acte, es van tractar els següents punts: 
 
 
1-. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de 4 d’abril de 2018. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
2-. Aprovació del Contracte d’arrendament del local situat en a la finca       
coneguda amb la denominació de “Camp del Prat”, ubicada al carrer 
Alfons Sala núm.2 de Talamanca.  
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
 
“Antecedents 
 
Atès que l’any 2003 es va subscriure un conveni entre l’Ajuntament de 
Talamanca i la propietat de la finca coneguda amb la denominació de “Camp 
del Prat”, ubicada al carrer Alfons Sala núm.2 de Talamanca, en virtut del qual 
es cedia a l’Ajuntament el dret de vol sobre 9,89 m2 de l’esmentada finca per 
tal de dur a terme les obres necessàries per a la ubicació d’un caixer automàtic. 
 
Vist que aquesta cessió era vigent durant el temps que es mantingués la 
prestació de servei del caixer, esdevenint com a condició resolutòria la 
finalització de dita prestació. 
 
Vist que actualment, tot i que ha deixat de prestar-se el servei de caixer 

automàtic, l’Ajuntament de Talamanca està interessat en mantenir l’ús de 

l’espai com a punt d’informació turística del municipi, ús que està previst per als 

propers 4 anys, o bé per tal d’ ubicar-hi d’altres serveis d’interès general per al 

municipi.  

Atès que els propietaris en aquest moment estan interessats en arrendar 

aquest espai perquè L’Ajuntament de Talamanca el pugui destinar a un ús 
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social o d’equipaments del municipi de Talamanca, havent arribat les parts aquí 

contractants a un acord al respecte, i a l’objecte de regular-lo,  

És per això que  es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.-  APROVAR el Contracte d’arrendament del local situat en a la finca 
coneguda amb la denominació de “Camp del Prat”, ubicada al carrer Alfons 
Sala núm.2 de Talamanca, segons consta identificada en el plànol que 
s’adjunta com Annex 1, finca núm. 50, inscrita al Registre de la Propietat de 
Manresa núm.4, amb el tom 2374, Llibre 17, Foli 104, que transcrit de forma 
literal diu: 
 
“ 
 
 CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LOCAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

TALAMANCA I ELS SRS. FRANCESC I ALEIX SELLARÈS BOIXADER 

 

A Talamanca a, ...  de ....... de 2018 

 

Davant meu, Lídia Portí i Purtí, Secretària accidental de l’AJUNTAMENT DE 

TALAMANCA, compareixen: 

D’una part,   

El Sr. Francesc Sellarès Boixader, major d’edat, veí de Talamanca, amb DNI 

núm...... i domicili ........................, en qualitat de propietari i actuant en nom 

propi 

El Sr. Aleix  Sellarès Boixader, major d’edat, veí de Talamanca, amb DNI 

núm...... i domicili ........................, en qualitat de propietari i actuant en nom 

propi 

En endavant, L’ARRENDADOR,  

I d’altra part el Sr. Josep Tarín Canales, major d’edat, constant-me les seves 

circumstàncies personals i que actua en nom i representació de  

l’AJUNTAMENT DE TALAMANCA, estant facultat expressament per a la 

signatura del present conveni per la Junta de Govern Local en virtut de 

resolució de data........ 

En endavant, L’ARRENDATARI. 
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Ambdues parts tenen la capacitat legal suficient per contractar, i en especial 

per a l’atorgament del present contracte, i en la representació que ostenten, 

 

MANIFESTEN 

 

I.-  Que el Sr. Francesc Sellarès Boixader i el Sr. Aleix Sellarès Boixader són 

copropietaris per meitats indivises en ple domini coneguda amb la denominació 

de “Camp del Prat”, situada al carrer Alfons Sala núm.2 del terme municipal de 

Talamanca, segons consta identificada en el plànol que s’adjunta com Annex 1, 

amb la descripció registral de la finca següent: “URBANA: PORCIÓN DE 

TIERRA pan llevar, de cabida, catastrada como urbana, de cabida después de 

segregación realizada, CUATRO AREAS CINCUENTA Y UNA CENTIAREAS, 

dividida en dos fajas, que se halla contigua a la finca registral número 47, sita 

en el término de TALAMANCA, en la calle Alfons Sala, número 2, antes calle 

del Arrabal. Lindante: al Este, con finca antes reseñada y casa Cal Prat; al Sur, 

con tierras de Cal Prat, mediante margen de la faja conocida por Roser; al 

Oeste, con el camino llamado Basullas y con tierras del Manso Sellarés; y al 

Norte, con tierras de Francisco Graner.  

Referencia Catastral: NO CONSTA.” 

 

Inscripció registral: Registre de la Propietat de Manresa, núm.4, Llibre 17 de 

Talamanca, finca núm. 50, tom 2374, Foli 104. 

 

Referència Cadastral:  5111701DG1251S0001BY 

 

Càrregues: Es troba lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris de qualsevol 

classe 

 

 

II.- Que en data 22 de desembre de 2003 els propietaris de la finca van 

subscriure un conveni amb l’Ajuntament de Talamanca en virtut del qual cedia 

a l’Ajuntament el dret de vol sobre 9,89 m2 corresponents a la finca descrita per 

tal de dur a terme (en el termini màxim d’1 any) les obres necessàries per a la 

ubicació d’un caixer automàtic, cessió que es mantindria vigent durant el temps 

que es mantingués la prestació de servei del caixer, esdevenint com a condició 

resolutòria la finalització de dita prestació. 
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III.- Que actualment, tot i que ha deixat de prestar-se el servei de caixer 

automàtic, l’Ajuntament de Talamanca està interessat en mantenir l’ús de 

l’espai com a punt d’informació turística del municipi, ús que està previst per als 

propers 4 anys, o bé per tal d’ubicar-hi d’altres serveis d’interès general per al 

municipi.  

 

IV.- Que, per la seva part, els propietaris actualment estan interessats en 

arrendar aquest espai perquè L’Ajuntament de Talamanca el pugui destinar a 

un ús social o d’equipaments del municipi de Talamanca, i és per això que les 

parts, reconeixent-se mútuament les capacitats jurídiques i d’obrar necessàries 

i suficients subscriuen els següents 

 

P A C T E S 

 

Primer.- Objecte 

Els Srs. Francesc i Aleix Sellarès Boixader, en la representació que ostenten, 

cedeix en arrendament a favor de l’Ajuntament de Talamanca, l’espai identificat  

en l’expositiu primer, el qual accepta en tots els drets i obligacions que es 

derivin dels present document i els seus annexos. 

 

Segon.- Càrregues 

L’ARRENDADOR declara que l’objecte de l’arrendament es troba lliure de 

càrregues gravàmens, hipoteques, ocupació o embargaments que poguessin 

constituir un obstacle pel compliment del present contracte. 

 

Tercer.- Durada 

El present contracte entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i es 

mantindrà vigent per un termini de 4 anys. 

 

Quart.- Renda 

La renda del present contracte serà de 120 €/any (IVA a part), que 

l’ARRENDATARI farà efectius mitjançant transferència bancària al finalitzar el 
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període dels 12 mesos des de la signatura del contracte i prèvia presentació de 

la corresponent factura per part de l’ARRENDADOR. 

 

Cinquè.- Entrega del local 

L’ARRENDATARI rep el local en el seu estat actual, el qual accepta i es 

compromet a realitzar, al seu càrrec, les adaptacions necessàries per tal de 

condicionar-lo a les activitats que hi durà a terme. 

Un cop finalitzat el contracte, l’Ajuntament haurà de retornar-lo a 

l’ARRENDADOR en les  mateixes condicions en què va ser entregat.   

 

Setè.- Comprovació del local 

L’AJUNTAMENT es compromet a facilitar l’accés a l’ARRENDADOR per tal 
d’examinar l’estat de conservació del local o per a realitzar les operacions de 
manteniment o reparació necessàries convingudes prèviament que els pogués 
correspondre d’acord amb els termes definits en el present contracte. 

 

Vuitè.- Obres 

En cas que L’ARRENDATARI vulgui portar a terme obres en el local arrendat, 

caldrà el previ consentiment exprés per part de l’ARRENDADOR. Les obres 

seran a càrrec de l’ARRENDATARI i, en tot cas, quedaran en benefici del local 

sense dret a reclamar cap tipus d’indemnització o compensació per aquest 

concepte.  

 

Novè.- Subarrendaments i/o cessions 

L’ARRENDATARI podrà cedir i/o subarrendar el local arrendat, sense que això 

comporti cap augment de les rendes establertes en el pacte quart. 

 

Desè.- Notificacions 

A efectes de notificacions o comunicacions entre les parts, es designen els 

domicilis indicats a l’encapçalament.  

Qualsevol canvi de domicili haurà d’esser comunicat a l’altra part, i tindrà 

efectes des de la recepció de dita comunicació.  
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Onzè.-  Modificacions del contracte 

Qualsevol modificació del present contracte caldrà que es realitzi per escrit. Els 

pactes verbals no tindran la consideració de modificació contractual.  

 

Dotzè.- Resolució i indemnitzacions 

El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les parts per les causes 

generals de resolució de contractes establertes en dret. 

Així mateix, ambdues parts podran rescindir el present contracte sense cap 

tipus de dret a indemnització. 

 

Tretzè.- Naturalesa 

Aquest contracte té naturalesa jurídica privada i els seus efectes i extinció es 

regiran per la normativa de dret privat. En tot allò no regulat en el present 

contracte, aplicarà supletòriament les previsions de la Llei 29/1994, de 24 de 

novembre d’Arredaments Urbans. 

 

Catorzè-. Jurisdicció competent 

Per a la solució de qualsevol divergència sorgida entre les parts en relació a la 

interpretació o a l’execució del present contracte, les parts es sotmeten, als 

jutjats competents de la secció civil. 

I en prova de conformitat i acceptació, signem amb mi el present document, en 

duplicat exemplar, al lloc i data a l’encapçalament indicats.  En dono fe.  

AJUNTAMENT DE TALAMANCA                         LA PROPIETAT 

 

 

Sr. Josep Tarín Canales                                       Sr. Francesc Sellarès Boixader  

 

 

Sra. Lídia Portí i Purtí                                           Sr. Aleix Sellarès Boixader      ” 
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SEGON.- AUTORITZAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament la firma de 
l’esmentat contracte d’arrendament del local, així com de quants documents 
siguin necessaris per dotar d’eficàcia el present acord. 
 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a la propietat ” 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:18 hores, 
certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'Alcalde,                                                                       La Secretària acctal. 

 
 

 
 
 
Josep Tarín Canales                                                     Lídia Portí i Purtí 


