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Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e
o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de
formación, divulgación e investigación.
20/02/2020
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 en materias da
competencia das institucións asinantes.
Ata 31 de decembro de 2020. Prorrogable por acordo das entidades asinantes
antes da súa finalización ou das súas prórrogas, salvo denuncia de calquera
das partes.
Sen compromiso de gasto.
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Convenio de colaboración entre o Tribunal de Cuentas e os Órganos de Control
Externo polo que acordan as condicións de utilización, explotación e
mantemento das aplicacións informáticas que forman a plataforma e o portal
de rendición de contas das Entidades Locais.
25/02/2020
Consello de Contas de Galicia, Tribunal de Cuentas e o resto de Órganos de
control externo.
Facer uso da Plataforma de Rendición de Contas das Entidades Locais para a
recepción, xestión, exame e explotación das contas rendidas polas Entidades
Locais, para a recepción da información relativa aos contratos, os convenios e
o control interno, así como para o envío, validación e explotación da
información que as ditas Institucións acorden solicitar a estas Entidades.
Terá unha duración de tres anos cuxo cómputo comezará o día 1 de xaneiro de
2021, prorrogables por dous períodos sucesivos dun ano cada un.
Exercicio 2021: 23.269,234 €
Exercicio 2022: 23.269,234 €
Exercicio 2023: 23.269,234 €
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Convenio de colaboración entre o Consello de Contas de Galicia e a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para o uso dos servizos da Rede
de telecomunicacións Corporativa da Xunta de Galicia.
03/11/2020
Consello de Contas de Galicia e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia.
Adhesión ao contrato de prestación do servizo de rede de telecomunicacións
corporativa da Xunta de Galicia, que será licitado pola Amtega.
Entrará en vigor o día da súa sinatura e vencerá cando remate o prazo de
execución que inicialmente se estableza para o contrato de prestación do servizo
de rede de telecomunicacións corporativa da Xunta de Galicia, sen que en
ningún caso se poidan superar os catro anos contados desde a data de sinatura
do convenio.
Non superará os seguintes importes para cada unha das anualidades:
•
Anualidade 1 (2021): 15.943,60 €
•
Anualidade 2 (2022): 19.132,32 €
•
Anualidade 3 (2023): 19.132,32 €
•
Anualidade 4 (2024): 3.188,72 €

