
ür SECCIÓN DE DEPORTES
MRM/ilc
ReF: convenio_eixo_atlant¡co
Asunto: Convenio Eixo Atlántico 2022

"CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE MAIA E O CONCELLO DE LUGO PARA A
PARTICIPACION NOS XIV XOGOS DO EIXO ATLÁNTICO

No ámbito das actividades deportivas do Eixo Atlánt¡co do Noroeste Peninsular, o
municipio de Ma¡a organiza o evento deportivo XIV Xogos do Eixo Atlánt¡co, cuxa
cand¡datura fo¡ aprobada na reunión da Comisión Executiva que se real¡zou no día
29 de ma¡o de 2020 en formato virtual.

Tendo en conta que o Concello de Lugo é membro da asociac¡ón do Eixo Atlántico
do Noroeste Peninsular segundo escritura de constitución de 28 de setembro de
1992, participará na XIV edición dos Xogos do Eixo Atlántico, que terán lugar na
cidade de Maia entre os dias 4 e I de Xullo de 2022.

A participac¡ón do Concello de Lugo material¡zase no desprazamento dunha
delegación de deport¡stas, técn¡cos municipais e técnicos deportivos, durante os
días en que transcorren os XIV Xogos do E¡xo Atlántico, o que supón a súa
estancia ¡ntegral na cidade de Maia.

Así,

Dunha parte o Mun¡cípio de Maia co número de identificación fiscal 505387131, con
sede na Praga Doctor José V¡e¡ra de Carvalho do Municíp¡o, representada neste
acto polo Presidente da Cámara Municipal de Ma¡a, na persoa de Dr. Engenheiro
Antón¡o Domingos da Silva Tiago.

De outra parte, Don Maur¡c¡o Repetto Morbán, con DNI número 34317604V, en
nombre e representac¡ón do Excmo. Concello de Lugo, con NIF P-2702800-J, e
domicilio en Praza Maior s/n, actuando en calidade de Concelle¡ro de Xuventude e
Deportes, conforme ás atribucións que lle son outorgadas polos artigo 124 da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local, e en virtude da
delegación de competencias segundo o Decreto 297312021 de l6 de abril de 2021,
do Libro Único de Resolucións.

lnterveñen en función dos seus respectivos cargos e no exercicio das sÚas
competenc¡as e formalizan o presente Conven¡o de acordo coas seguintes
cláusulas:

Primeira. Obxecto

O presente convenio ten por obxecto establecer o marco de colaborac¡ón entre as

ditas ent¡dades e establecer as condic¡óns polas que se materializará dita
colaborac¡ón no evento deport¡vo XIV Xogos do Eixo Atlánt¡co.

Segunda. Obrigas do Municipio de Maia

1. Adquirir e/ou garantir os segu¡ntes bens e servizos necesarios para a

participac¡ón do Concello de Lugo nos XIV Xogos do E¡xo Atlántico:
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1.a Asegurar o aloxamento á comit¡va do municip¡o, durante o período
de vixencia dos XIV Xogos do Eixo Atlánt¡co.

1.b Dispoñer do transporte para os desprazamentos da delegación do
Concello de Lugo entre o local do aloxamento e os locais de
competición, dentro da cidade de Ma¡a.

1.c Dispensar a alimentación ós participantes, nomeadamente comidas e
ceas, nos locais designados polo municipio de Maia.

1.d Dispor dos aloxamentos para durm¡da necesarios para todos os
membros da delegac¡ón do Concello de Lugo incluído o almozo.

1.e Dispor dos servizos de lavandaría d¡aria dos equipamentos de
competic¡ón e a súa entrega prev¡a a competición do día segu¡nte.

Terceira. Obrigas do Concello de Lugo

'1. Pagar o valor flxado para a estanc¡a completa de todos os partic¡pantes da
súa delegación. O referido montante é de 45 euros (Corenta e c¡nco euros)
por persoa e día IVE incluído á taxa legal en vigor, para a part¡cipac¡ón no
evento citado na cláusula primeira.

2. Unha vez determinado o número total de partic¡pantes do Concello de Lugo,
deberá este realizar o pagamenlo do valor referido no número anterior,
polos días das estanc¡as da delegac¡ón unha vez emita o municipio de Maia
o documento económico co importe total do custo persoas durante 4 días
completos que ascende á cant¡dade máxima de Total hospedaxe ig.g1O,OO
euros.

3. A realización do pagamento realizarase segundo os trámites e prazos
administrativos correspondes do Concello de Lugo.

4. Cumprir todas as regras presentes no regulamento ben como as
orientacións dadas pola organ¡zación dos XIV Xogos do Eixo Aíántico.

Quarta. Vixenc¡a

o presente protocolo entrará en vigor despois da súa sinatura e ata á f¡nalizac¡ón
do evento o I de xullo de 2022.

Quinta. Com¡sión de Seguimento.

Tendo en conta o establecido no artigo 49.f da Lei 4Ot2O1S, do RXSP, para o bo
desenvolvemento das actividades obxecto deste convenio, seguimento, vixilancia e
control establecerase unha comisión l\/ixta, de composic¡ón páritaria, ¡ntegrada por
dous representantes de cada unha das entidades que resolverá os problemas de
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interpretación e cumprimento que poidan xurdir respecto do presente convenio.
Ostentará a Presidenc¡a da com¡sión de seguimento a Alcaldesa-Presidenta do
Excmo Concello de Lugo.

As partes comprométense a resolver de xeito amizoso, calquera desacordo que
poida xurdir no desenvolvemento do presente convenio a través da Comisión de
Seguimento const¡tuída.

Sexta . Modificación

A mod¡ficación deste convenio poderá real¡zarse por mutuo acordo das partes,
acreditando a concorrenc¡a de interese común, e co límite substantivo de non
alterar as condicións esenc¡ais do documento ¡nicial, e sempre e cando dlto
convenio este vixente, respectando o límite temporal máx¡mo de 4 anos previsto no
art¡go 49 da Lei 40/2015.

A modif¡cac¡ón do convenio levarase a cabo mediante addenda ao mesmo.

Sétima . Extinción e efectos

O convenio extingu¡rase polo cumprimento das actuacións que constitúen o obxecto
ou por incorrer en causas de resolución.

Son causas de resolución as sinaladas expresamente no artigo 51.2 da amentada
Lei 40/2015, de 01 de outubro, do RXSP e tamén pola entrada en vigor de
disposicións legais ou regulamentarias que determ¡nen a súa extinción.

O cumprimento e a resoluc¡ón do convenio dará lugar á liquidación dos mesmos, co
obxecto de determinar as obr¡gas e compromisos de cada unha das partes, tendo
en conta o disposto no artigo 52.2 da amentada Lei 40/2005 ( LRXSP).

O¡tava. Carácter Administrat¡vo

Este convenio ten natureza administrat¡va e rexerase pola Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local, así como pola Lei 40/2015, do 1 de
outubro e restantes disposicións de concordante e xeral aplicación, sendo
competente para entender nos litix¡os que puidesen xurdir a xurisdición contencioso

- adm¡nistrativa. Asi mesmo non lle é de aplicación a Le¡ de contratos do sector
público á v¡sta do disposto no artigo 6 da Lei 912017, de I de novembro, de
Contratos do Sector Público.

Como proba de acordo nos seus termos asinan o presente convenio, en exemplar
duplicado.

Dr. Engenheiro Dn. Antón¡o Dom¡ngos da Silva Tiago

Concello de Lugo
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Presidente Concel¡eiro

Município de Maia ANTONIO a'sin¿dode folma diertar
Dor A¡tTONlO OOMINC,OS

DOMINGOS ![ oa stvn rnco

SILVA TIAGO oador: 202 2.07.1 2 1e:05:¡r8

En Lugo a data da sinatura dixital".
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