_
PROJECTE PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU
PARCIAL DEL CAMPS DE FUTBOL, DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS
_
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PRIMERA. Memòria justificativa
_
La finalitat pretesa per a l’atorgament de la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de domini
públic indicat és per a l’ús per la Federació Catalana de Futbol (FCF), de les instal·lacions de
titularitat de l’Ajuntament de Riudoms, consistents en els camps de futbol municipals, amb els
vestidors i un despatx, que integra el «Complex Esportiu de Tarragona», situats al Carrer de
Salvador Espriu s/n, de Riudoms, amb la finalitat d’acollir en el seves instal·lacions el Centre de
Formació i Tecnificació, de la Federació Catalana de Futbol, en l’àmbit de les comarques
tarragonines.
Així mateix, observat el contingut de les Normes Subsidiàries Urbanístiques de l’àmbit del terme
municipal de Riudoms aprovades definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona en data
16 de desembre de 1992, publicat l’acord aprovatori al DOGC núm. 1792 de data 3 de setembre de
1993 i el text íntegre de les quals va ser publicat al DOGC núm. 4510 de 15 de novembre de 2005, i
d’acord amb els arts. 57 i ss del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’ús pretès és compatible amb les determinacions del
planejament, per la qual cosa, des de la perspectiva de la compatibilitat per atorgar l’ús privatiu a
favor de l’entitat per dur a terme l’actuació del Complex Esportiu Tarragona, és vàlida i ajustada a les
determinacions del planejament.
_
En aquest sentit, l’objecte de la prestació a satisfer no implica la realització d’una actuació que sigui
objecte d’un contracte administratiu, per la qual cosa procedeix emprar la figura de la concessió de
domini públic de caràcter privatiu parcial, amb adjudicació directa a la FCF, que es podrà
compaginar amb altre entitats esportives del municipi.
_
SEGON. Plànols representatius de la situació, dimensions i altres circumstàncies de la porció
de domini públic objecte d’ocupació.
_
L’explotació en règim d’ús privatiu d’immoble de titularitat municipal es realitzara sobre el bé de domini
públic, destinat a servei públic esportiu següent:
•
•
•
•

•
•

Nom: Camps de Futbol
Naturalesa: Urbana
Situació: Partida La Mola
Delimitants: Nord: Zona esportiva pavelló; Sud: Carrer dels Molins Nous; Est: Riera de
Maspujols: Oest: Carrer de Salvador Espriu,
Característiques:Terreny pla destinat a les instal·lacions dels camps de futbol. Hi ha construïts
uns vestidors
Superfície: 2.600 m2, segons registre de la propietat .

La parcel·la on s’ubica el bé de domini públic té la següent referència cadastral
6866901CF3566F0001QE, i el bé immoble al qual ens referim es troba inscrit al Registre de la
Propietat de Reus núm.1, al volum 740, llibre 142, finca núm.4805, a favor d’aquest Ajuntament.
Segons inventari municipal el bé immoble on s’ubiquen els camps de futbol manca de càrregues i
gravàmens.
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L’objecte de la cessió és la següent (instal·lacions d’us ordinari):
Superfície camps de futbol

14.070m2

Despatx

29,41m2

Vestidors

496,41m2

TOTAL SUPERFÍCIE

14.595,82m2

L
L
La FCF tindrà dret a l’ús puntual del Pavelló Poliesportiu, Gimnàs i Zona d’Aparcament (instal·lacions
d’ús extraordinari)
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S’adjunta a l’expedient d’annex 1, els plànols que detallen l’espai de cessió i els altres espais a cedir
de forma puntual.
QUARTA. Valoració de la part de domini públic a ocupar
_
L’ús que realitzarà la Federació Catalana de Futbol tindrà una durada prolongada en el temps de 46
anys. Aquest ús és privatiu i parcial, en tant l'utilitzarà la Federació de forma privativa i limitant l’ús
d’altres entitats del municipi i tercers, les quals també en faran ús.
L’ús del dom_
El domini públic a ocupar per a prestar les activitats esportives previstes i acordades entre
l’ajuntament i la federació afecta als dos camps de futbol, als vestidors i a un despatx, que
utilitzarà la l’entitat esportiva federada en els horaris projectats per l’organització per tal d’abastar les
seves finalitats.
D’acord amb les previsions d’ús es pot establir un valor de la prestació
CATALANA DE FUTBOL , següent:

per a FEDERACIÓ

VALOR DEL BÉ A CEDIR: 239.200,00 €
Consta a l’informe tècnic la forma en que s’ha realitzar la valoració per l’ús del bé per part de la
federació esportiva.
SETENA. Plec de condicions que ha de regir la concessió
S’adjunta a l’expedient d’Annex 2, el plec de condicions que han de regir l’adjudicació directa i de
forma gratuïta, de la concessió de l’ús privatiu, parcial, del bé de domini public dels camps de futbol
municipal, amb els annexes dels vestidors i despatx, elaborada per la secretària de l’ajuntament.

Riudoms, en la data de la signatura electrònica.
_
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