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Convenio de colaboración para a incorporación do Consello de Contas
ao sistema autonómico de prestacións homologadas de contratación
centralizada da Xunta de Galicia.
- Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA PP e Xustiza da
Xunta de Galicia
- Consello de Contas de Galicia
Establecer as bases e condicións mediante as que o Consello de
Contas se incorpora ao sistema
4 anos, con posibilidade de prórroga
Da Vicepresidencia:
- Manter informado ó CCG das licitacións que proxecte realizar polo
sistema, así como das adxudicacións e termos dos contratos
subscritos.
- Recibida do CCG unha solicitude específica de adhesión a un
contrato, comunicarlle os termos concretos do subscrito coa empresa
adxudicataria.
Do CCG:
- Poñer en coñecemento da Vicepresidencia os efectos da prestación
do servizo.
- Cumprir as obrigas e condicións establecidas no contrato
centralizado.
- A recepción dos servizos prestados
O CCG deberá facerse cargo do abono do prezo e das súas posibles
revisións. Noutro caso, deberá ingresar na conta aberta a nome do
Tesouro da Xunta de Galicia, os importes que lle correspondan para o
financiamento, de acordo co coeficiente de participación.
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Convenio de colaboración polo que se regula a composición, a
organización e o funcionamento da Comisión mixta formada por
representantes do Consello de Contas e da Intervención xeral da CA
creada pola Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do
24 de xuño, do Consello de Contas.
- Consellería de Facenda
- Consello de Contas de Galicia
Regular a composición, a organización e o funcionamento da
comisión mixta formada por membros designados polo Consello de
Contas e a Intervención Xeral da CA.
Indefinida, sen prexuízo das limitacións que, poidan impoñerse
normativamente.
Reunións coa periodicidade que acorde a Comisión. Mínimo unha vez
ao semestre.
Sen compromiso de gasto
Por mutuo acordo das partes.
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Convenio de colaboración entre a EGAP e o Consello de Contas de
Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación,
divulgación e investigación.
Escola Galega de Administración Pública
Consello de Contas de Galicia
Participación nas actividades da EGAP do persoal dependente do
Consello de Contas de Galicia, así como a colaboración e o
desenvolvemento conxunto de actividades de carácter formativo,
divulgador e investigador.
Ata 31 de decembro de 2016
O previsto na Resolución do 19 de novembro de 2008 pola que se
establecen o procedemento e os requisitos de homologación de
acción formativas por parte da EGAP
Indicación do prazo de matrícula
Controis de asistencia
Publicar no DOGA e/ou na páxina web da EGAP a convocatoria da
actividade formativa
Sen compromiso de gasto
En calquera momento por mutuo acordo
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Convenio de colaboración entre a EGAP, o Valedor do Pobo e o
Consello de Contas de Galicia, para a convocatoria e o
desenvolvemento do curso superior de especialización en
transparencia, bo goberno e datos públicos
Escola Galega de Administración Pública
Valedor do Pobo
Consello de Contas de Galicia
Convocatoria, organización e desenvolvemento do “Curso superior de
especialización en transparencia, bo goberno e datos públicos”
Dende a sinatura por tódalas partes ata o remate do
desenvolvemento e xustificación económica do curso.
Colaborar na organización e desenvolvemento da xornada sinalada
Participar economicamente
Colaborar na exposición dalgún dos epígrafes contidos no programa
do curso
3.500 €
En calquera momento por mutuo acordo das partes
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Convenio de colaboración institucional entre o Consello de Contas de
Galicia e a Fundación para a Formación e investigación en Auditoría
do Sector Público “FIASEP”
FIASEP
Consello de Contas de Galicia
Mantemento e actualización dos coñecementos do persoal
Exercicio 2016 prorrogable anualmente
Mediante o pago dunha achega anual ao Consello de Contas polo
que adquire o dereito de recabar tres accións formativas a súa
elección e descontos de matrícula nas actividades formativas que
organice FIASEP
13.087,37 €
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Convenio de colaboración entre o Tribunal de Cuentas e varios Ocex
Tribunal de Cuentas
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
Audiencia Cuentas de Canarias
Cámara de Cuentas de Madrid
Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears
Consejo de Cuentas de Castilla y León
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
Consello de Contas de Galicia
Cámara de Cuentas de Aragón
Cámara de Cuentas de Andalucía
Utilización, explotación e mantemento das aplicacións informáticas
que forman a plataforma e o portal de rendición de contas das
entidades locais.
Catro anos dende o 1 de xaneiro de 2015
Uso conxunto da Plataforma e do Portal de Rendición de Contas das
Entidades Locais
25.565,94 € no exercicio 2016
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Asociación de Órganos de Control Externo (ASOCEX)
Cámara de Comptos de Navarra
Sindicatura de Comptes de Catalunya
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
Consello de Contas de Galicia
Cámara de Cuentas de Andalucía
Audiencia de Cuentas de Canarias
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
Sindicatura de Comptes Illes Balears
Consejo de Cuentas de Castilla y León
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
Cámara de Cuentas de Aragón
Fomentar la cooperación entre los OCEX
Apoio mutuo para un control externo eficaz
Asegurar o intercambio de información
Foro de reflexión e estudo para a difusión da importancia da labor
fiscalizadora
Criterios cuestións relevantes da actividade económico financeira do
sector público autonómico e local.
Iniciativas conxuntas de comunicación para a difusión e divulgación
das actividades conforme ao obxectivo de transparencia.
Exercicio 2016 prorrogable anualmente
Cumprir con Estatutos
Abonar as cotas que se fixen
Asistir as reunións da Conferencia de Presidentes e os actos aos que
foran convocados
Obrigas inherentes ao cargo que ocupen
7.664,05 €

