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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO, CONCELLO DE LUGO E A 
ENTIDADE CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA, S.L. 

Lugo, 28 de setembro de 2020 

REUNIDOS 

Dunha parte, Dona Tareixa A. Ferreiro Tallón, con NIF 32.773.589-S, en nome e 

representación do Excmo, Concello de Lugo (en adiante Concello), con NIF P- 
2702800-J, e enderezo en praza Maior s/n, actuando en calidade de Tenenta da 

Alcaldesa Delegada da Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, conforme ás 

atribucións que lle son outorgadas polo artigo 124 da lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local conforme ás delegacións de competencias 
segundo o Decreto 19005684, de data 01/07/2019 e o acordo da Xunta de Goberno 

Local núm. 28/452 de data 17/07/2019, nas súas redaccións actuais.. 

Doutra parte, Don Antonio Viejo Puga, con DNI núm.36102668L, en nome e 

representación da sociedade CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA, S.L., con NIF 
B70313507, con enderezo na rúa José María Rivera Corral, núm. 6, A Coruña, 

recoñecéndose ambos capacidade para subscribir o presente CONVENIO DE 
COLABORACIÓN, e ambas partes recoñecen a capacidade mutua para subscribilo, 
e 

MANIFESTAN 

Que , de conformidade co disposto nos artigos 25.1 e 2 da Lei 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora das bases de réxime local e 80.1 e 2 dela Lei 5/1997, de 22 de xullo, 

da Administración Local de Galicia, respectivamente, o Concello de Lugo ten como 
competencias, no seu municipio, entre outras: (i) a promoción da actividade turística 
de interese e ámbito local; (il) a promoción da cultura, actividades e instalacións 
culturais; e (ili) a promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do 
tempo libre. 

Que, no exercicio das devanditas competencias, o Concello de Lugo, está 

interesado en promover distintos proxectos e actividades socioculturais e de 

promoción turística en Lugo, e como todos os anos, pon en marcha nos inicios do mes 
de outubro a celebración do San Froilán. Debido á realidade sanitaria deste ano 2020 
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19, 
vaise facer máis fincapé na actividade cultural mediante a organización de 
determinados actos e celebracións en pequeno formato que manteñan viva a cultura e 
as nosas tradicións, pero afastadas dos espectáculos e actuacións doutros anos que 

puideran ocasionar concentracións masivas de público non desexables nestas 
circunstancias ou as ambientacións e manifestacións puramente lúdicas que puideran 
non ser ben interpretadas pola poboación e dalgún xeito condicionar a adopción de 
conductas non acordes coa prudencia ou as mencionadas recomenciacións. É por iso 

polo que a denominación é de Semana Cultural de San Froilán 2020 e centrarase na 
realización de concertos en seis emprazamentos delimitados e cubertos por carpas



así como pasarrúas de música tradicional, un espazo de Cultura e Tradición no 
Camiño con actividades diarias e tamén a diario os máis novos terán o seu San 

Froilán Miúdo. 

Que, a súa vez, CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA, S.L. está interesada en 

prestar a súa colaboración co Concello de Lugo no fomento e apoio de proxectos e 
actividades socioculturais, de promoción turística e festas e, no seu caso, 

desenvolvemento dos mesmos, nos termos dispostos no presente documento. 

Que, a tales efectos, o artigo. 48.3 de la Lei 40/2015, de 1 de outubro, de 

réxime xurídico do sector público, permite a subscrición de convenios co fin de 
mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a utilización conxunta de medios e 

servizos públicos, contribuír á realización de actividades de utilidade pública e 

cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira. Visto 

o interese da entidade CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA, S.L. por colaborar co 
Concello de Lugo no desenvolvemento de distintos proxectos e actividades 
socioculturais e de promoción turística en Lugo, e, especialmente, da Semana 

Cultural do San Froilán-2020, ámbalas partes acordan asinar este Convenio de 
Colaboración, acolléndose ao contemplado no artigo. 47.2.c) da lei 40/2015, de 1 
de outubro, de réxime xurídico local do sector público, que permite os convenios 
entre unha Administración Pública, organismo ou entidade de dereito público e un 

suxeito de Dereito privado, e o artigo. 25.1 da lei 49/2002, de 23 de decembro, de 
Réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao 
mecenado. 

AN CONVEÑEN 

PRIMEIRO. - O obxecto deste convenio é regular a colaboración entre o Concello de 
Lugo e CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA S.L. a fin de fomentar, impulsar e 
apoiar as actividades socioculturais e de promoción turística e festas no Concello, 
e, en especial, á semana cultural do “San Froilán 2020”, que se celebrará entre os 

días 4 e 12 de outubro 2020. A celebración da festa, entendida como promoción e 
prestación dun servizo público que contribúe a salisfacer as necesidades e 

aspiracións da comunidade veciñal, é competencia do Concello de Lugo, segundo o 

artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 

     

  

Es 

OE 15, SEGUNDO.- Como parte desta colaboración, a entidade CORPORACIÓN HIJOS 
SO MDENRIVERA S.L. aporta voluntariamente a cantidade de 10.000,00 euros, para 
SS PRES ibuír aos gastos relativos ao fomento e desenvolvemento por parte do 

   

  

  ca Concello, das festas, eventos e/o proxectos socioculturais ou de promoción turística 
“Xno Concello, e, en especial, a semana cultural do “San Froilán 2020”. Dita cantidade 

£s 
RR 1 RS pre con carácter previo ao inicio das actividades e preferiblemente á sinatura do 
e convenio. O Concello asumirá a organización, coordinación e desenvolvemento dos 

eventos, actividades e/o festas obxecto deste convenio na súa integridade, e 

especialmente, a semana cultural do “San Froilán 2020" (no seu caso, 

infraestructuras, necesidades técnicas de producción, publicidade, venda de



  

Concello de Lugo 

MURALLA 

entradas, dereitos de autor, seguridade, contratación, etc.), mantendo integramente 

indemne a CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA, S.L. de calquera responsabilidade, 
de calquera índole e natureza, derivada das mesmas. En todo caso, as partes 

manifestan expresamente que a aportación de CORPORACIÓN HIJOS DE 

RIVERA, S.L., de acordo ao disposto nesta cláusula, en ningún caso, resulta 

superior os gastos previstos para a execución da mesma. O Concello de Lugo 

expedirá as certificacións oportunas ás aportacións realizadas aos efectos legais, e 

concretamente, a Certificación Xustificativa da recepción da aportación realizada 
pola entidade CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA, S.L., emitindo o Concello a tal 
efecto os correspondentes documentos que así o acrediten, 

TERCEIRO.- Pola súa parte, o Concello de Lugo asume expresamente fronte a 

CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA, S.L. o compromiso de considerarlle 
colaborador institucional do Concello de Lugo, e, en especial, da Semana Cultural 

"San Froilán 2020”, considerada de interese xeral polo Concello, e incluirá, na 

condición de colaborador institucional, os logotipos da entidade CORPORACIÓN 

HIJOS DE RIVERA S.L. - ESTRELLA GALICIA nos programas e calquera soportes 

de festas, proxectos e/o eventos socioculturais, musicais o turísticos, e 

especialmente, nos carteis e programas realizados con motivo da Semana Cultural 

“San Froilán 2020” e difundirá por todos os medios de comunicación que utilice para 

a súa difusión a participación da entidade colaboradora. Ao finalizar a vixencia do 
presente convenio, o Concello enviaralle á entidade colaboradora á Certificación 

Informativa das actividades realizadas ás que foi destinada a aportación económica. 

Ademais, o Concello incluirá a CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA, S.L., con 

carácter xeral, en calquera enumeración de colaboradores institucionais do 

Concello que resulte efectuada no ámbito de festas, especialmente no San Froilán 

e/o calquera actividades, eventos e/o proxectos culturais ou de promoción turística 

en Lugo, que poidan ser considerados de interese xeral polo Concello, Así mesmo, 

o Concello declara ter feito a tramitación legalmente establecida na normativa que 

lle resulta aplicable, en xeral, e no artigo 50 de la LRXSP, en particular, incluíndo a 

realización da preceptiva Memoria Xustificativa, en virtude da cal, o Concello 

analiza a necesidade do convenio, a súa oportunidade, o impacto económico, O 

carácter non contractual da actividade en cuestión e, o cumprimento de todos os 

termos previstos en la LRXSP, e a dita documentación poderá ter acceso 

CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA, S.L. si así o solicita. O Concello de Lugo 

recoñecerá ao grupo empresarial de CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA, S.L 

como colaborador institucional principal del sector de bebidas correspondente ao 

mesmo, nos eventos e/o proxectos socioculturais de Lugo, a cuxo desenvolvemento 

vai destinada a aportación realizada no marco deste convenio, e, en especial, na 

Semana Cultural “San Froilán 2020”. 

CUARTO.- O incumprimento de calquera das cláusulas deste Convenio de 

colaboración dará lugar á rescisión inmediata das obrigas contraídas polas partes. 

Será causa de extinción do convenio igualmente as expostas no artigo. 51.2 da lei 

40/2015. En casos de forza maior que faga o cumprimento do convenio imposible, o 

convenio entenderase resolto dende a data da comunicación remitida por calquera 

das partes, tendo que devolver o Concello as aportacións económicas, de maneira



    

integra, a CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA, S.L. Se entenderá por forza maior 
os terremotos, tifóns, pandemias (COVID-19), epidemias, inundacións, incendios e 

outros desastres naturais, guerras, disturbios e acción militares similares, 

embargos, outras restriccións e accións do goberno. 

QUINTA.- Este convenio ten a consideración de convenio de colaboración, e non 

constitúe en ningún caso contrato de patrocinio ni de prestación de servizos. O seu 

réxime xurídico será o contido na seguinte lexislación: 
- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 

Lei 5/1997, de 22 de xullo, da Administración Local de Galicia. 

Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins 

lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado. 

- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

administracións públicas. 
- Lei40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. 

SEXTO,- As dúbidas que se presenten na interpretación e execución deste 
convenio de colaboración serán resoltas por unha Comisión Mixta integrada por 
dous membros de cada unha das partes. No caso de que persista a discrepancia, 
esta será resolta pola lima. Sra. concelleira, cuxa resolución porá fin á vía 

administrativa e poderá ser obxecto dos recursos correspondentes. 

SÉTIMO.- Este Convenio non será prorrogable e estará en vigor desde a data da 
súa sinatura ata o día 12 de outubro de 2020, 

OCTAVO.- As partes informarán aos respectivos representantes legais deste 
contrato que os seus datos persoais, conforme se reflicten nos respectivos 
encabezamentos, se incorporaran aos ficheiros de cada Una de elas a efectos da 

xestión da presente relación contractual. Tales representantes, en calidade de 
Titulares dos Datos, toman debido coñecemento de que poden exercer os seus 

dereitos por correo dirixido a sede da parte correspondente. 

Por todo o exposto, asinan as partes o presente convenio por triplicado, en proba 
da conformidade arriba expresada, 

A TENENTA DA ALCALDESA DELEGADA EMPRESA 
A Ñ DE CULTURA, TURISMO E CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA 

Í S.L, 

   
Asdo.: Antonio Viejo Puga


