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CONVENIOS FORMALIZADOS DURANTE ANO 2021

Relación de convenios interadministrativos asinados polo Concello de Pontedeume, durante o ano 2021

Núm. expediente Finalidade convenio Importe Duración

2020/X999/000105 --- 4 anos 16-02-2021 Acordo XGL 28-01-2021

2021/A006/000001 --- 4 anos Acordo XGL 11-02-2021

2021/A005/000001 --- 23-03-2021 Acordo XGL 25-03-2021

2021/A005/000002 --- 09-04-2021 Acordo XGL 08-04-2021

2021/A005/000004 31-12-2022 30-08-2016 Acordo Pleno 29-04-2021

2021/A005/000005 --- --- Acordo XGL 17-06-2021

2021/X999/000408 40 euros/hora Ano 2021 03-09-2021 3-09-2021

2021/A005/000006

--- Acordo XGL 23-09-2021

Data 
convenio

Número 
resolución

Data 
resolución

Adhesión ao convenio de colaboración entre a Universidade da 
Coruña (UDC) e a Federación Galega de Municipios e Provincias 
(FEGAMP) para a realización de prácticas académicas externas 
curriculares e extracurriculares do alumnado da UDC nas 
entidades locais asociadas á FEGAMP

Adhesión ao convenio de colaboración entra a Xunta de Galicia e 
a Federación galega de municipios e provincias para a 
implantación do sistema de xetión docuemntal arqanos arquivos 
públicos municipais

Convenio específico para o desenvolvemento da formación en 
centros de traballo entre o CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro e o 
Concello de Pontedeume

Curso 
escolar 

2020/2021

Adhesión ao convenio de colaboración entre a vicepresidencia 
primeira e Consellaría de presidencia, xustiza, turismo e a 
FEGAMP para a coodinación de actuacións no desenvolvemento 
do programa galego de vixilancia e control fronte á avespa 
asiática (Vespa velutina)

Ata o 30-12-
2021

3º reaxuste de anualidades ao “Convenio de colaboración entre a 
a entidade pública Empresarial Augas de Galicia e o Concello de 
Pontedeume para a execución de actuacións de melloras no 
saneamento en Cabanas e Pontedeume. Fase I. Concello 
Pontedeume (A Coruña). Cofinanciada pola Unión Europea a 
través do Fondo europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) 
NUN 80% no marco do programa operativo FEDER GALICIA 
2014-2020

Ano 2019: 183.011,17€  
Ano 2020:.2.111.985,98€ 
Ano 2021: 1955.002,85€ 
Ano 2022:50.000,00 €

Convenio de colaboración formativa coa empresa “Cruz Vermella 
Coruña” para a realización de prácticas en empresas do 
alumnado que realice formación profesional para o emprego 
homologada pola Xunta de Galicia.

Temporada 
de verán 

2021

Convenio de colaboración intermunicipal en material de Policía 
local do Concello de Pontedeume e o Concello de Cambre.

Resolución 
alcaldía 

529/2021

Adhesión ao convenio entre a FEMP-AEAT para o intercambio de 
información e colaboración na xestión recadatoria e para 
subministración de información de carácter tributario coas 
entidades Locais

29-009-2021 
(data 
adhesión)


