
CONVENIOS DE COLABORACION ASINADOS POLO CONCELLO DE CERDIDO 
NO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE   01/01/2015 a 01/12/2015

Entidades asinantes Data do 
convenio 

Obxecto do convenio Importe 

Concellos:
Ortigueira , Cariño , Cerdido e Mañón  
Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de 
Galicia 

Adhesión a rede EUSUMO para o fomento do 
cooperativismo e a economía social 

Sen financiamento 

Concellos :
Cariño, Cerdido, Mañón e 
Ortigueira   

25/01/2015 Servizo de información , orientación e 
prospección de emprego .Contratación de 
persoal técnico .  

Financiado cunha subvención  da 
Consellería de Traballo e 
Benestar que recibe e xestiona o 
Concello de Ortigueira 

Concellos de 
Cerdido,Ortigueira e Mañón 

9/2/2015 Solicitude conxunta para a realización dous 
obradoiros de  emprego . 
.

Financiado cunha subvención  da 
Consellería de Traballo e 
Benestar que recibe e xestiona o 
Concello de Ortigueira 

Concellos de Cerdido e 
Moeche 

09/02/2015 Convenio de colaboración  para dotar de auga 
ao lugar da Panda en Moeche 

Concello de Cerdido e a 
Deputación Provincial da 
Coruña 

04/05/2015
Financiamento das obras de Mellora en 
instalacións e educativas municipais 

134.541,39 €
Achega do 100% Deputación da 
Coruña 

Convenio de colaboración 
entre a Consellería de Medio 
Rural e o Concello de Cerdido 
para a prevención e defensa 
contra incendios forestais 

05/06/2015

Realización de tratamentos preventivos de xeito 
mecanizado para prevencion de incendios 
forestais 

130,10€/  hectarea limpa
Conselleria de Medio Rural e 
Concello de Cerdido



Convenio de colaboración 
entre o Concello de Valdoviño 
e de Cerdido 

20/10/2015 Posibilitar que  o  arquitecto municipal de Valdoviño realiza informes  técnicos e de 
urbanismo no Concello de Cerdido 

Convenio entre os Concellos 
de Cariño , Cedeira , Cerdido 
Mañon e Ortigueira

9/11/2015 Para solicitar unha subvención  e compartir    o servizo do centro de información  á 
muller ( CIM ) de Ortigueira 

Convenio entre os Concellos 
de  Cerdido  Mañon e 
Ortigueira

01/12/2015 Para solicitar unha subvención e compartir o servizo de  axente de emprego  e 
desenvolvemento rural para o exercicio 2015-2016  dentro  das políticas activas de 
emprego  


