
 
 
 
 
 
 

 
 

Acción formativa nº 09 Denominación 
CONVENIOS, PACTOS E ACORDOS NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS. ESPECIAL 
REFERENCIA Á ADMINISTRACIÓN LOCAL (MODALIDADE EN LIÑA) 

Área formativa Xurídico-procedemental 

Destinatarios 
Empregados públicos da administración local de Galicia con perfil de función técnica e administrativa 
que desenvolvan as súas función nas áreas de asesoría xurídica, asistencia a concellos, contratación, 
RRHH, etc. 

Nº Edición 2ª Número de Participantes 50 

Nº de horas  40 Lugar de celebración En liña 

Calendario previsto Do 20 de setembro ao 20 de outubro de 2021 

Formador AMBIENTUM 

Obxectivos 

- Coñecer e manexar con soltura os principais conceptos e principios da contratación de convenios e 
encomendas de xestión, e dos convenios en materia funcionarial 

- Estar ao día das principais novidades existentes nesta materia  
- Saber manexarse nas distintas fases procedementais e na problemática propia de cada un destes 

instrumentos, evitando demoras e previndo disfuncións 
- Corrixir os posibles erros que poden cometerse no funcionamento destes instrumentos 

Contido 
 

TEMA 1. OS CONVENIOS 
- Definición e tipos de convenios 
- Requisitos de validez e eficacia dos convenios 
- Contido dos convenios 
- Trámites preceptivos para a subscrición de convenios e os seus efectos 
- Duración dos convenios 
- Modificacións dos convenios 
- Extinción dos convenios 
- Efectos da resolución dos convenios 
- Remisión de convenios ao Tribunal de Contas 

 
TEMA 2. OS CONVENIOS DE COLABORACIÓN E FIGURAS AFINS 
- As encomendas de xestión: a súa delimitación coa figura dos contratos in house 
- Convenios de colaboración, subvencións e contratos de patrocinio.  Diferenza e problemática práctica 
- Convenios de colaboración e consorcios 

 
TEMA 3. O RECOÑECEMENTO DO DEREITO Á NEGOCIACIÓN COLECTIVA NO ÁMBITO FUNCIONARIAL. OS PACTOS 
E ACORDOS FUNCIONARIAIS 
- Concepto 
- A súa natureza xurídica: de ser un dereito de estrita configuración legal a formar parte do contido 

adicional do dereito fundamental á liberade sindical 
- A integración dos froitos da negociación coas fontes de carácter unilateral 
- A desvinculación por parte da administración ao previamente negociado cos sindicatos 
- Aspectos relacionados coa lexitimación para negociar 
- Mesas de negociación e estruturas negociadoras 
- Os principios da negociación colectiva funcionarial 
- Sobre a constitución de comisións de control e seguimento do negociado 
- O obxecto da negociación 
- A negociación conxunta das condicións de traballo por parte do persoal laboral e o funcionarial 

 

 
 
 
 
 


