CONVENI DE COLABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CAMARLES I GIALRO
WE WIN SOCCER SL PER LA UTILITZACIÓ DE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

Camarles, a 25 de març de 2021
REUNITS
D'una part l'Il·lustríssim Sr. JOSEP ANTONI NAVARRO SERRA amb NIF 77.882.085-Z, actuant
en nom i representació de l'Ajuntament de Camarles com ALCALDE ( en endavant
AJUNTAMENT ), amb domicili al carrer Vint, número 20 de Camarles, i NIF P-4318300C, assistit
de la secretaria actual de la Corporació, la Sra. Teresa Roca Castell.
I d'altra banda, el Sr Albert Arnau Roman, amb NIF 47824274Y, actuant en nom i representació de
GIALRO WE WIN SOCCER S.L. amb NIF B42745406 ( en endavant GIALRO ), i domicili a
efectes de notificacions al Pol. Ind. Venta Nova, s/n Viver d'Empreses Baix Ebre Innova, bústia 9
de Camarles ( 43894 ), com Administrador Únic de la societat.
MANIFESTEN
Primer. Que l'Ajuntament de Camarles és conscient de la importància de la practica esportiva,
especialment pel que fa al foment de l'esport base, i dels hàbits esportius de la joventut, així com
per al desenvolupament dels valors inherents a la practica esportiva.
Segon. Que Gialro es titular de una Concessió Administrativa de us privatiu d'uns terrenys ubicats a
la zona Pla de Barra del municipi de Camarles atorgada en data xx de febrer de 2021 i destinats a
l'ús esportiu, on el concessionari hi executarà la construcció d'un camp de futbol 7 de gespa
artificial i portarà a terme la seva activitat.
Tercer. Que Gialro té la seva seu social al municipi de Camarles i té com objecte, entre d'altres, la
prestació de serveis d'educació esportiva i la gestió de instal·lacions esportives.
Quart. Que l'Ajuntament està interessat en disposar de les instal·lacions construïdes per Gialro a la
zona esportiva del Pla de Barra per tal posar-les gratuïtament a disposició dels Clubs de Futbol del
municipi.
Cinquè. Que es convenient establir una col·laboració entre l'Ajuntament i Gialro per tal de realitzar
l'ús compartit de les instal·lacions esportives entre la empresa concessionària i l'Ajuntament.
CONVENEN
Primer. Que Gialro atorga a l'Ajuntament a fer un ús compartit de les instal·lacions actuals i futures
al Camp de Futbol 7 situat al Pla de Barra i dels terrenys adjunts.
Segon. Que l’Ajuntament utilitzarà única i exclusivament les instal·lacions per facilitar la practica
de l'esport als Clubs de Futbol del municipi de Camarles, i que actualment son el CF Camarles i el
CF Terres de l'Ebre.
Tercer. Aquest ús compartit tindrà una vigència igual a la duració de la Concessió Administrativa i
les seves possibles prorrogues atorgada a Gialro per l'ús dels terrenys.
Quart. A conseqüència d'aquest ús compartit l'Ajuntament assumirà al seu càrrec les despeses

derivades dels consums d’aigua i electricitat, a mes dels serveis de escombraries, neteja, reg i
manteniment de la gespa, excepte canviar gespa i porteries, si s’escau.
Cinquè. L'Ajuntament vetllarà per tal que els Clubs del municipi autoritzats a utilitzar les
instal·lacions (Camp de F-7) en facin un ús responsable, respectant les instal·lacions i complint amb
les normes utilització establertes per Gialro.
Sisè. Gialro podrà fer ús dels equipaments esportius del camp de Futbol 11 per tal de realitzar les
activitats del seu objecte social.

Aquest conveni te el caràcter administratiu i les parts es sotmeten a la jurisdicció
contenciosa-administrativa de Tarragona.
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