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“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE 
LUGO E O  “DIARIO EL PROGRESO” CO OBXECTO DE COLABORAR 
NOS GASTOS DERIVADOS POLA CELEBRACIÓN DA “IV MEDIO 
MARATÓN CIDADE DE LUGO-DIARIO EL PROGRESO” ANO 2022. 

Na casa do Concello de Lugo, a 19 de maio de 2022 

REUNIDOS 

Dunha banda D. Mauricio Repetto Morbán, actuando en nome e representación do 
Concello de Lugo, en virtude da súa condición de Concelleiro Delegado de 
Xuventude e Deportes (Área de Cohesión e Dinamización Social). 

E doutra banda Dª. Blanca De Cora García Montenegro, con NIF 33335493Y, 
actuando en nome e representación do diario “El Progreso”, con CIF B27000637, na 
súa calidade de Conselleira-Delegada. 

As partes comparecentes recoñécense mutuamente a capacidade xurídica e de 
representación necesaria para obrigarse nos termos do presente convenio, e a tal 
efecto 

EXPOÑEN 

PRIMEIRO.- “IV MEDIO MARATÓN CIDADE DE LUGO-DIARIO EL 
PROGRESO” 

A “IV MEDIO MARATÓN CIDADE DE LUGO-DIARIO EL PROGRESO” é 
unha proba de atletismo popular de 21 km que discorre pola cidade de Lugo a través 
dun trazado que percorre rúas principais da cidade e o seu casco histórico, poñendo 
en valor os puntos máis significativos da nosa urbe. 

O evento conta con participación de atletas de toda Galicia e parte do norte de 
España, apadriñado por grandes atletas internacionais que no seu momento foron 
grandes estrelas mundiais e que son un grande atractivo para os participantes ao 
poder competir á beira deles. Para esta edición cóntase cos invitados de honor D. 
Abel Antón (Campión mundial de maratón) e D. Fermín Cacho (Campión olímpico 
de 1.500 mt), sendo padriño da proba D. Reyes Estevez (atleta internacional). 

SEGUNDO.- ORGANIZACIÓN 

A organización do devandito evento corresponde ao Diario “El Progreso”, contando 
coa colaboración do Excmo. Concello de Lugo.  
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TERCEIRO.- DESENVOLVEMENTO DO “IV MEDIO MARATÓN CIDADE 
DE LUGO-DIARIO EL PROGRESO” 

Esta edición consta de dúas probas paralelas, de 21 km e de 10 km., cunha 
participación estimada de 1.000 atletas, con saída o día 22 de mayo de 2022 nas 
inmediacións da Praza Horta do Seminario a partires das 10:00 horas. O percorrido 
trazado irá pola Ronda da Muralla, seguindo pola Avda. da Coruña, pasando polo 
Parque de Frigsa e atravesando rúas do Barrio da Milagrosa para enlazar de novo coa 
Avda. da Coruña ata a Ronda da Muralla e a altura da Porta de Santiago acceder a un 
percorrido totalmente peatonal polo interior das Murallas con saída cara a Avda. 
Ramón Ferreiro. Para facelo máis atractivo e como novidade para esta edición, este 
trazado completarase unha soa vez para a proba de 10 km, completando dúas voltas 
para a proba de 21 km. 

Este percorrido, debidamente sinalizado e delimitado, será 100% asfalto e 
transcorrerá 100% calzada-estrada. Co obxectivo de manter a maior seguridade, o 
percorrido estará controlado e vixiado pola Policía Local, Protección Civil e 
voluntarios oficiais da organización debidamente identificados. 

Participarán mulleres e homes, por categorías segundo a idade dos participantes. 

Haberá premios económicos entre 200 € e 500 €, e trofeos individuais e para o club 
con maior número de inscritos. 

O evento estará controlado mediante sistema de cronometraxe electrónico e os 
participantes levarán dorsais e chips identificativos.  

Aos participantes ofreceranse servizos de gardarroupa, avituallamento, duchas e  
servizos médicos, e estarán cubertos por un seguro de responsabilidade civil e 
individual de accidentes. 

Todo o evento deportivo estará suxeito ao regulamento técnico do mesmo. 

CUARTO.- FINANCIAMENTO DO “IV MEDIO MARATÓN CIDADE DE 
LUGO-DIARIO EL PROGRESO” 

O evento “IV MEDIO MARATÓN CIDADE DE LUGO-DIARIO EL 
PROGRESO” finánciase a través das contribucións de Arenal, Candelas, Caixa 
Rural Galega, Covissa, Froiz, Hyundai, Opticalila, Powerade, Salutrans, Torvar, Río 
de Galicia, Optipro, As Termas, Escola Atlética Lucense, CCNorte, e outros 
organismos públicos ou privados, e o Concello de Lugo no marco do presente 
convenio. 
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A contribución das entidades anteriores non é exclusivamente económica, sendo 
nalgúns casos aportación de medios materias e/ou técnicos. 

O orzamento estimativo deste evento é de 46.401,00 € máis IVE, desglosado nas 
seguintes partidas: 

- Colaboración, viaxe e aloxamento dos invitados de honor e padriños do 
evento: 4.956,00 €. 

- Portes de  material: 300,00 € 

- Azafatas: 250,00 € 

- Organización técnica: 

o Dorsais: 980,00 € 

o Cronometraxe, controis de saída e meta, resultados en directo, 
xeolocalización, videochegada persoalizada da proba vinculada aos 
resultados: 1.940,00 € 

o Aluguer arco panelable de saída e meta persoalizados: 1.180,00 € 

o Arco hinchable coa imaxe da proba na zona de saída e meta: 200,00 € 

o Montaxe zona saída e meta de soportes publicitarios da organización e 
colaboradores: 200,00 € 

o Marcaxe e sinalización durante a semana da proba dos puntos 
conflitivos para aviso aos cidadáns de que o día 22 de maio por ese 
percorrido transcorrerá unha proba deportiva: 250,00 € 

o Montaxe e marcaxe, o día anterior da proba, dos puntos kilométricos 
de referencia, e persoalización dos mesmos ao longo do percorrido 
para a visualización e referencia dos participantes durante o evento: 
450,00 € 

o Aluguer tres carpas: 480,00 € 

o Aluguer camión podium para entrega de premios: 1.200,00 € 

o Aluguer de tres furgonetas para marcaxe do percorrido e montaxe dos 
puntos de cronometraxe: 270,00 € 
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o Cordinación de montaxe do circuito e voluntarios na xornada previa e 
durante o evento: 1.000,00 € 

o Speaker: 250,00 € 

o Cronómetro xigante para a zona de saída e meta: 400,00 € 

o Gastos contratación de persoal: 6.200,00 € 

- Merchandising: 2.210,00 € 

- Sanitarios químicos (wc): 600,00 € 

- Aluguer de vallas e conos: 4.900,00 €. 

-  Cinta balizamento: 185,00 € 

- Trofeos e lonas: 2.900,00 € 

- Premios en metálico: 2.500,00 € 

- Imprevistos: 300,00 € 

- Publicidade, promoción e difusión da proba (publicidade en papel no Diario 
“El Progreso”, “Diario de Pontevedra”, “La Región” e “Atlántico Diario”, 
difusión informativa en periódico, webs e redes sociales, e páxina web da 
proba : 12.300,00 € 

Desglose orzamento estimativo:  

Concepto Orzamento El Progreso Concello 

        

Viaxe aloxamento dos invitados de honor 4.956,00 4.956,00   

Portes material 300,00 300,00   

Azafatas 250,00 250,00   

Dorsais 980,00   980,00 

Cronometraxe 1.940,00   1.940,00 

Aluguer arco panelable 1.180,00   1.180,00 

Arco hinchable 200,00   200,00 

Soportes publicitarios da organización e colaboradores 200,00   200,00 

Marcaxe e sinalización puntos conflitivos 250,00   250,00 

Montaxe e marcaxe puntos kilométricos 450,00   450,00 

Aluguer de tres carpas 480,00   480,00 

aluguer camion podium 1.200,00   1.200,00 
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aluguer tres furgonetas para marcaxe 270,00   270,00 

Montaxe do circuito e voluntarios 1.000,00   1.000,00 

speaker 250,00   250,00 

Cronómetro xigante zona saída e meta 400,00   400,00 

Contratación de persoal 6.200,00 6.200,00   

Merchandising 2.210,00 2.210,00   

Sanitarios químicos (wc) 600,00 600,00   

Aluguer vallas e conos 4.900,00 4.900,00   

Cinta balizamento 185,00 185,00   

Trofeos e lonas 2.900,00 2.900,00   

Premios en metálico 2.500,00 2.500,00   

Imprevistos 300,00 300,00   

Publicidade e difusión en periódico, web e redes soc. 12.300,00 12.300,00   

  46.401,00 37.601,00 8.800,00 

QUINTO.-  OBXECTO DA COLABORACIÓN DO EXCMO. CONCELLO DE 
LUGO 

O Concello de Lugo intégrase coma colaborador do devandito evento polo impulso 
do deporte e os valores que este transmite, así como a promoción do municipio de 
Lugo. 

Todo isto, baixo o interese público que ostenta unha actividade destas características. 

Por todo o exposto, as partes comparecentes, na representación que ostentan, 

ACORDAN 

PRIMEIRO.-  COMPROMISO DE COLABORACIÓN 

O Diario “El Progreso” comprométese á organización do “IV MEDIO MARATÓN 
CIDADE DE LUGO-DIARIO EL PROGRESO”, e o Excmo. Concello de Lugo 
comprométese á colaboración en dito evento, nos termos que máis adiante se sinalan. 

SEGUNDO.- COMPROMISOS DO DIARIO “EL PROGRESO” 

O Diario “El Progreso” comprométese a atender todas as necesidades para o 
desenrollo do evento nos días anteriores, durante o mesmo e relacionadas coa 
finalización do mesmo. En concreto, farase cargo dos seguintes servicios e/ou 
suministros: 

- Colaboración, viaxe e aloxamento dos invitados de honor e padriños do 
evento. 
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- Portes de  material. 

- Azafatas. 

- Organización técnica: 

o Gastos contratación de persoal. 

- Merchandising. 

- Sanitarios químicos (wc). 

- Aluguer de vallas e conos.  

-  Cinta balizamento.  

- Trofeos e lonas.  

- Premios en metálico. 

- Imprevistos. 

- Publicidade, promoción e difusión da proba. 

Desglose das ditas partidas para unha maior aclaración das mesmas: 

En relación á partida “Colaboración, viaxe e aloxamento dos invitados de honor e 
padriños do evento: 4.956,00 €”, faise constar o seguinte desglose:   
- Retribución Abel Antón, Fermín Cacho e Reyes Estévez pola súa participación 
como invitados de honra e padriño do evento: 1000 € a cada un.   
- Aloxamento, manutención e dietas (dous días e unha noite) e transporte (ida e 
volta, dous de Soria e un de Madrid): 1956 €.   
- En relación á partida “Gastos contratación de persoal (6.200,00 €), faise constar o 
seguinte desglose:  

o 1 Director Técnica de Carreira, dende xaneiro a maio 2022, encargado da 
elaboración do Regulamento, Medición e deseño do circuito, Asesoramento 
Técnico ao Progreso, Reunións técnicas con colaboradores e Policia Local, 
Dirección do evento: 2.500 €  

o  1 coordinador de persoal da prueba, (dedicado a xornada completa 6 dias 
dende o luns 9 de Maio ata o día da proba, reclutando e coordinando ao 
persoal e voluntarios daa prueba; 1000 €  

o  9 traballadores na infraestrutura, montaxe e desmontaxe da proba para 
traballos de montaxe da prueba , distribución e señalizacion do trazado, 
encintado do circuito, colocación de carteleria previa á proba, montaxe 
elementos publicitarios de organizadores e colaboradores, montaxe de 
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elementos de salida e meta, en xornada completa dende o 20 de maio ata o 
día da proba : 2.700 .  

-  En concepto de Merchandising: 2.210,00 € 
 o Toalla Gym conmemorativa 950 uds 1664€ 
 o Bolsa corredor impresa 950 uds 546€   
Trofeos e lonas (2.900 €): 
 o Trofeos todas las categorías 65 uds: 975€ 
 o Rotulación arco salida y meta, rotulación podium y 28 lonas: 1925€   
- Premios en metálico (2.500,00 €) 
 o 2 Primeros premios: 1234,56€ 
 o 2 Segundos premios: 600€  
o 2 Terceros premios: 400€  
o 1 Premio participación especial: 265€   
 
- Publicidade, promoción e difusión da proba: 
 o El Progreso edición papel: 7.000€ (*) 
 o Diario de Pontevedra edición papel: 3.000€ 
 o Grupo El Progreso digital: 1.700€ (*) 
 o RRSS: 600€ 
 
(*) Estarase ao disposto ao establecido no punto 2 da parte dispositiva do acordo 
de aprobación, no senso de que non poden admitirse como gastos computables, 
aos efectos de aprobación do orzamento definitivo.”   

TERCEIRO.- COMPROMISOS DO CONCELLO DE LUGO 

O Concello de Lugo colaborará co Diario “El Progreso” aportando os medios 
necesarios para a organización técnica da proba, polos conceptos seguintes: 

o Dorsais individuais e identificativos durante a proba para 1000 
deportistas, incluíndo diseño e impresión. 

o Sistema de Cronometraxe e zona saída, paso e meta do evento: 

 Cronometraje por sistema de control de chip necesario para el 
día de la prueba. 

 Saída-controis e meta da proba de 10 km. 

 Saída-controis e meta da proba de 21 km. 

 Control de saída-paso e meta de 6 metros no mesmo 
lugar. 
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o Xestións de ficheiros de inscricións. 

o Cronometraxe e clasificacións do evento. 

 Control de 4 metros de ancho km 10 e km. 20 

 Control de 4 metros de ancho km 5,  e km. 15 

 Resultados en directo da proba dos controis de carreira e 
xeolocalización dos corredores. 

 Videochegada persoalizada da proba vinculada aos resultados. 

 Aluguer arco panelable de saída e meta persoalizable de 6 
metros de luz. 

 Persoalización dos paneis do arco panelable cos logos da 
organización, colaboradores e patrocinadores. 

 Aluguer de 3 carpas de 6 metros por 3 metros destinadas á 
organización e gardarroupa. 

 Aluguer camión podium equipado con dúas carpas auxiliares 
para deportistas e autoridades. 

 Montaxe do circuito e coordinación de voluntarios na xornada 
previa á carreira e durante a mesma. 

 Speaker durante a proba. 

 Aluguer de tres furgonetas para marcaxe do percorrido, 
transporte e montaxe dos puntos de cronometraxe. 

 Aluguer de arco hinchable de 6 metros de persoalización coa 
imaxe da proba en zona de saída e meta. 

 Montaxe zona saída e meta de soportes publicitarios da 
organización e colaboradores. 

 Montaxe e marcaxe, o día anterior da proba, dos puntos 
kilométricos de referencia, e persoalización dos mesmos ao 
longo do percorrido para a visualización e referencia dos 
participantes durante o evento. 
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 Marcaxe e sinalización dos puntos conflitivos para aviso aos 
cidadáns de que o día 22 de maio por ese percorrido 
transcorrerá unha proba deportiva. 

 Cronómetro xigante para a zona de saída e meta. 

o Colaboración dos servizos municipais necesarios para o bo desenrolo 
do evento como poden ser Policía Local, Protección Civil, Servizos 
Electrómecanicos, Sinalización e Servizo de Limpeza. 

O Concello de Lugo licitará mediante a licitación correspondente os suministros e/ou 
servizos anteriores por un importe total de 8.800 € máis IVA.  

Non se realizará contraprestación económica directa algunha entre as partes 
asinantes. 

CUARTO.- VIXENCIA DO CONVENIO 

Dado que o alcance do presente convenio é en exclusiva a realización do “IV 
MEDIO MARATÓN CIDADE DE LUGO-DIARIO EL PROGRESO”, o 
convenio extinguirase tras a clausura do acto, sen prexuízo dos prazos posteriores 
nos que se deba facer balance do evento, ou aquelas outras cuestións que pola súa 
natureza requiran un prazo superior. 

Serán causas de resolución anticipada, ademais das expresamente previstas na 
lexislación aplicable: 

a) O incumprimento das obrigacións por calquera das partes. Neste caso, 
calquera das partes poderá notificar á parte incumplidora un requirimento 
para que cumpra nun determinado prazo coas obrigacións ou compromisos 
que se consideren incumpridos. Este requirimento será comunicado aos 
membros da Comisión de Seguimento e á entidade cumplidora. Se 
transcorrido o prazo indicado no requirimento persistise o incumprimento, a 
parte que o dirixiu notificará á outra parte a concorrencia da causa de 
resolución e entenderase resolto o convenio. 

b) A imposibilidade de realizar o proxecto no lugar e data establecidos por 
calquera causa. 

QUINTO.- DISCREPANCIAS 
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As discrepancias en canto á interpretación do presente convenio resolveranse de 
mutuo acordo entre as partes, chegando a firmar addendas ou notas aclaratorias ao 
mesmo se fose necesario.  

Con todo, se o conflicto non se resolverse nos termos pactados, as diverxencias que 
podan xurdir quedarán sometidas á correspondente xurisdicción contencioso-
administrativa. 

SEXTO.-  COMISIÓN DE SEGUIMENTO 

No caso de que algunha das partes o solicitase, crearase unha comisión paritaria de 
Seguimento, constituída por catro membros, dous por cada unha das partes, que 
velará polo cumprimento dos acordos establecidos no presente documento e que 
resolverá todas as cuestións que poidan exporse en relación co desenvolvemento do 
proxecto. 

En caso de discrepancias entre os membros da Comisión de Seguimento, someterase 
a solución das mesmas á decisión dos que subscriben o presente convenio. A 
Comisión reunirase coa frecuencia que os seus integrantes consideren necesaria e 
poderán asistir ás súas reunións as persoas que en cada momento consideren 
oportuno os membros da Comisión. 

En proba de conformidade asinan na data que figura á marxe esquerda deste 
documento. 

    CONCELLO DE LUGO   DIARIO “EL PROGRESO” 

 

 

D. Mauricio Repetto Morbán       Dª. Blanca De Cora García Montenegro” 

      (asinado dixitalmente)                              (asinado dixitalmente) 

 
 


		2022-05-19T17:25:20+0200
	33335493Y BLANCA DE CORA (R: B27000637)


		2022-05-20T10:12:06+0200
	MAURICIO VICTORIO REPETTO MORBÁN - 34317604V




