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Obxecto 
Acordo de colaboración entre o Parlamento de Galicia e Media 
distancia convencional de Renfe-Operadora para facilitar as 
visitas ao Parlamento mediante descontos nas tarifas de Renfe 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Renfe-Operadora 

Data formalización 1 de xuño de 2010 

Prazo duración 
1 de xuño de 2011 
Prorrogado tacitamente 

Obrigados á realización 
das prestacións 

As partes asinantes 

Obrigas económicas 

Renfe-Operadora aplicará un 40% de desconto nas tarifas ordinarias 
aos grupos de persoas que teñan concertada visita co Parlamento 
de Galicia. 
O Parlamento de Galicia manterá vixente unha póliza de 
responsabilidade civil para cubrir riscos que se lle poidan atribuír 
durante a estancias dos visitantes nas súas instalacións 

Modificacións  

 
 

 

Obxecto 
Convenio de colaboración para o deseño e execución dunha 
exposición sobre o 50 aniversario da instauración do Día das 
Letras Galegas ( 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
Real Academia Galega 

Data formalización 5 de novembro de 2013 

Prazo duración Ata 4 de novembro de 2014 

Obrigados á realización 
das prestacións 

As partes asinantes 

Obrigas económicas 

O Parlamento de Galicia asume a contratación e o financiamento 
dos traballos necesarios para a organización da exposición, que terá 
carácter itinerante. Asumirá os gastos derivados desa itinerancia e 
formalizará un seguro ante as eventualidades que poidan xurdir. 
Tamén cederá temporalmente para a mostra as 51 medallas 
conmemorativas do Día das Letras Galegas que obran en poder da 
institución. 

Modificacións  

 

Obxecto 
Convenio de colaboración entre o Parlamento de Galicia, a 
Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria, a 
Universidade de Santiago de Compostela e a Axencia para a 
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modernización tecnolóxica de Galicia en materia de 
dinamización lingüística 

Partes 

Parlamento de Galicia 
Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria 
Universidade de Santiago de Compostela 
a Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia en materia de 
dinamización lingüística 

Data formalización 4 de novembro de 2013 

Prazo duración 
Ata 31 de decembro de 2013 
Prorrogado automaticamente 

Obrigados á realización 
das prestacións 

As partes asinantes 

Obrigas económicas 

Parlamento de Galicia: de ser necesaria a contratación de servizos 
alleos ao Parlamento, por non dispoñer de medios materiais nin 
persoais suficientes para realizalos, o seu custo non poderá superar 
o importe máximo de 2.500, 00 €, IVE incluído.  

Modificacións  

 
 
 
 
 

Obxecto 
Convenio de colaboración para o desenvolvemento de 
actividades de formación, divulgación e investigación 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Escola Galega de Administración Pública 

Data formalización 1 de febreiro de 2016 

Prazo duración Ata 31 de decembro de 2016 

Obrigados á realización 
das prestacións 

As partes asinantes 

Obrigas económicas Non se contemplan 

Modificacións  

 

Obxecto 
Protocolo de colaboración entre o Parlamento de Galicia e a 
Escola técnica superior de arquitectura da Coruña 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Escola técnica superior de arquitectura da Coruña 

Data formalización 27 de xullo de 2015 

Prazo duración Curso escolar 2015-16 

Obrigados á realización As partes asinantes 
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das prestacións 

Obrigas económicas Non se contemplan 

Modificacións  

 

Obxecto 
Convenio do Parlamento de Galicia coa Universidade da Coruña 
para a realización de prácticas académicas externas 
curriculares dos estudantes da facultade de dereito 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Universidade da Coruña 

Data formalización 16 de abril de 2015 

Prazo duración Ano académico 

Obrigados á realización 
das prestacións 

As partes asinantes 

Obrigas económicas Non se contemplan 

Modificacións  

 

Obxecto 
Convenio do Parlamento de Galicia coa Universidade da Coruña 
para a realización de prácticas académicas externas 
extracurriculares dos estudantes da facultade de dereito 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Universidade da Coruña 

Data formalización 16 de abril de 2015 

Prazo duración Ano académico 

Obrigados á realización 
das prestacións 

As partes asinantes 

Obrigas económicas Non se contemplan 

Modificacións  

 

Obxecto 
Convenio do Parlamento de Galicia coa Universidade de Vigo 
para a realización de prácticas académicas externas 
curriculares dos estudantes da facultade de dereito 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Universidade de Vigo 

Data formalización 16 de abril de 2015 

Prazo duración Ano académico 

Obrigados á realización 
das prestacións 

As partes asinantes 

Obrigas económicas Non se contemplan 
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Modificacións  

 

Obxecto 

Convenio do Parlamento de Galicia coa Universidade de 
Santiago de Compostela para a realización de prácticas 
académicas externas curriculares y extracurriculares dos 
estudantes da facultade de dereito 

Partes 
Parlamento de Galicia 
Universidade de Santiago de Compostela 

Data formalización 16 de abril de 2015 

Prazo duración Ano académico 

Obrigados á realización 
das prestacións 

As partes asinantes 

Obrigas económicas Non se contemplan 

Modificacións  

 


