~/;

fe~mp
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O COLEXIO DE ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS,
CANAIS E PORTOS E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS
(FEGAMP), PARA A REALIZACIÓN DO

"VIl CURSO SUPERIOR DE FORMACIÓN DO

TÉCNICO NA ADMINISTRACIÓN LOCAL"

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2016

REUNIDOS
Dunha parte, o limo. Sr. D. Alfredo García Rodríguez. en representación da Federación Galega
de Municipios e Provincias (en adiante FEGAMP), en calidade de Presidente da entidade. Está
facultado para este acto en virtude do acorde da Asemblea Xeral da FEGAMP de data 30 de
outubro de 2015, no exercicio das facultades que lle confiren os artigos 44 e 46 dos seus
Estatutos.
Doutra parte, o Sr. D. Ricardo Babío Arcay, Decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños,
Canais e Portes de Galicia (en adiante COLEXIO), que actúa en nome e representación do
Colexio segundo o acorde da Xunta de Goberno do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais
e Portes, no exercicio das facultades que lle confiren o artigo 28 dos seus Estatutos.
balas dúas partes recoñécense a súa competencia e capacidade para formalizar o presente
n A \'I Cnln

de Colaboración e

EXPOÑEN
l.

Que o COLEXIO, en virtude das súas funcións, ten como unha das súas prioridades

favorecer a cualificación e a formación dos enxeñeiros de camiños galegos, fundamentalmente
naqueles aspectos vencellados ás súas áreas de coñecemento.
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11. Que, de acorde coa evolución experimentada polo territorio local galego e as perspectivas
de futuro, resulta de especial interese a formación de cadros de especialistas de cara a unha
modernización das técnicas de xestión nos Concellos, Deputacións e demais entes locais
galegos.
111. Que a FEGAMP consciente da importancia de correcta e eficaz xestión do territorio cara bo
funcionamento da Administración e a sociedade galega, considera necesario apoiar as
iniciativas tendentes ó mellar coñecemento da realidade local territorial e administrativa, así
como a formación de especialistas que posibiliten un desenvolvemento axeitado do conxunto
rexional galego.
IV. Que o COLEXIO e a FEGAMP consideran esencial o establecemento de accións conxuntas
para os efectos de abordar de modo complementario a resolución da problemática
anteriormente sinalada.
Por todo iso, formalizan o presente Convenio de Colaboración, que se axustará as seguintes:

CLÁUSULAS
PRIMEIRA:

O obxecto do presente Convenio é regular as bases de cooperación entre a FEGAMP, dentro
das liñas de actuación que se lle sinalan no seu programa de obxectivos, e o COLEXIO, para

LEXIO asume as abrigas que de seguido se relacionan:

baixo a dirección da colexiada

o. a Carlota Pita Pita, segundos termos da solicitude.

b) Posibilitala participación subvencionada dos Enxeñeiros de Camiños da Administración
Local galega colexiados no COLEXIO nun número que non supere a metade da cuantía neta
da subvención entregada pola FEGAMP ao "VIl Curso Superior de Formación do
2de 5

fegamp
Administración Local", reservándose a FEGAMP o dereito de repartir o importe máximo das
bolsas, entre os alumnos solicitantes das mesmas.
e) Facer constala cooperación da FEGAMP en toda a información que se difunda sobre o
curso, tanto nos medios de comunicación como no material informativo e pedagóxico que se
puidera distribuír, esta publicidade tarase de mutuo acorde entre a FEGAMP e o COLEXIO.
d) Integrar unha representación da FEGAMP, na Comisión de Avaliación do "VIl Curso
Superior de Formación do Técnico na Administración Local".
e) Entregar á FEGAMP unha copia daqueles materiais técnicos utilizados no desenvolvemento
do curso.
f)

Informar da marcha e demais incidencias salientables ó langa da duración do curso.

g) A FEGAMP reservase o dereito en canto a selección de profesorado se retire, de poñer a
aqueles profesionais de recoñecido prestixio que posúe a Administración Local galega que
garden estreita relación cos obxectivos do curso.
TERCEIRA:

Para optimizar os obxectivos e asegurar o bo desenvolvemento do citado VIl Curso Superior de
Formación do Técnico na Administración Local, a FEGAMP asume as abrigas que de seguido
se relacionan:
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Contribuír coa suma total de oito mil euros (6.000,00 €) para facer frente ós gastos que
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re a celebración do referido "VIl Curso de Formación do Técnico na Administración Local",

· )~~~- ' ~ se fará efectiva, con cargo á aplicación presupuestaria dos vixentes presupostos da
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ración Galega de Municipios e Provincias, lago de que o COLEXIO achegue a resolución

o seu órgano competente ande se aproba o presente convenio e se recoñecen as abrigas
derivadas da súa execución. Desta cantidade , ata un máximo de 3.000 € poderán ser
empregados no establecemento de bolsas, a fin de sufragar os costos de matrícula do curso,
segundo criterios que se establecerán pala Comisión de Avaliación do "VIl Curso de Formación
do Técnico na Administración Local". De non haber suficientes alumnos da administración local,
a parte sobrante, se é o caso, destinarase a actividades e difusión planificadas conx
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entre a FEGAMP e o Colexio. A cantidade total ingresarase na contado COLEXIO (ES19-02388138-6206-0004-8926).
b) Apoiar a difusión e publicidade de dito curso a través dos medios materiais e persoais
posibles.
e) Favorecer aquelas medidas de colaboración que posibiliten a instrución práctica ou a
integración laboral dos participantes nos distintos Concellos, Deputacións e demais institucións
locais galegas artellando a infraestructura e demais medios que foran necesarios para levar a
efecto dito obxectivo.
d) Posibilitar o uso das aulas e demais locais dos que dispón a FEGAMP para a realización do
mesmo, cando tora necesario e posible, e permitir, no caso da cesión do aula de formación por
outra entidade, a inclusión da imaxe institucional desta con caracter de colaborador.
e) Apoiar externamente a boa marcha do curso coa invitación a expertos e especialistas
relevantes que garden estreita relación cos obxectivos daquel.
f)

Colaborar e participar a través dos seus representantes na celebración dunha xornada de

carácter institucional para a divulgación dos obxectivos do curso.
CUARTA:

A vixencia do presente Convenio estenderase dende a data da súa sinatura ata o termino da
edición do "VIl Curso Superior de Formación do Técnico na Administración Local". Prorrogarase
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sente convenio resolverase por mutuo acordo de ambas partes, polo non cumprimento

al ou parcial dalgunhas das súas cláusulas, ou por a alteración dos contidos e

desenvolvemento do Curso sen a previa conformidade dalgunha das partes.
SEXTA:

O presente Convenio de Colaboración ten natureza administrativa, correspondéndolle ós
órganos competentes do COLEXIO a resolución de dúbidas que suscite a súa interpr
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á xurisdicción contencioso-administrativa o coñecemento dos litixios que do mesmo se poidan
derivar.
SÉTIMA:
Créase unha comisión de avaliación de seguimento do curso, integrada por dous
representantes do COLEXIO, nomeados polo seu Decano, e dous representantes da FEGAMP,
nomeados polo seu Presidente. As funcións desta comisión comprenden a supervisión da
execución do Convenio.
Para a debida constancia de todo o contido, e en proba de conformidade, asínase por ámbalas
dúas partes, en triplicado exemplar, o presente documento, no lugar e data sinalados.

POLO COLEX/0

FEDERACIÓN GA!.ECiA DE MUNICif lOS E PROVINCIAS

D.
O DECANO

A[~taARCI RODRÍGUEZ
O PRESIDENTE
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