
COLABORAN

OBXECTIVO
 A crise financeira internacional, xunto 
cos procesos de converxencia na zona euro, levan a 
España pola senda das reformas, destacando entre 
elas a do artigo 135 da súa Constitución e máis 
a aprobación da Lei orgánica 2/2012, do 27 de 
abril, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade 
financeira. Nestas recollése o principal obxectivo 
da política económica do Goberno, tal é o control 
do déficit público, coa fin de impulsar o crecemento 
da economía e garantir a sostibilidade do estado de 
benestar e do sector público.Neste curso búscase, 
cunha metodoloxía eminentemente práctica, dar 
a coñecer ao alumno as novidades en materia de 
normativa de estabilidade orzamentaria no sector 
público local e o estudo do novo sistema de cálculo 
da estabilidade orzamentaria e realización de plans 
económico-financeiros.

DESTINATARIOS
 Habilitados estatais e funcionarios de 
grupo A1 da administración local de Galicia, con 
funcións no ámbito económico-financeiro relacio-
nadas coa materia do curso.

DURACIÓN, DATAS E LUGAR DE 
IMPARTICIÓN.
 O curso terá unha duración de 17 horas. 
Desenvolverase os dias 29, 30 e 31 de outubro de 
2012, no salón de actos da Deputación de Ponteve-
dra, Gran Vía de Montero Ríos, s/n, Pontevedra.

INSCRIPCIÓN E PAGAMENTO
 Deberá realizarse a inscripción a través da 
páxina web da EGAP (www.egap.xunta.es) unha 
vez publicadas as bases do curso no Diario oficial 

de Galicia e antes do dia 15/10/2012. 
A actividade será gratuíta para todos os colexiados 
de COSITAL Pontevedra que o foran o 1/10/2012 
e máis para os empregados públicos da Deputación 
provincial de Pontevedra.Para o resto de alumnos, 
a cota ascenderá a 90 euros. O pago da dita cota 
realizarase por ingreso en efectivo ou transfe-
rencia bancaria na conta BBVA 0182 - 6246 - 36 
- 0201500211 no prazo máximo de 3 días a contar 
dende a comunicación da aceptación no curso, 
debendo facerse constar no campo observacións o 
nome do alumno e enviarse copia do xustificante 
bancario ao mail formacionCOSITAL@gmail.com.

CERTIFICADO DE 
APROVEITAMENTO
 A obtención do certificado de aproveita-
mento emitido pola EGAP requerirá da superación 
dunha proba de avaliación que se realizará o último 
dia do curso con carácter presencial.

VALORACIÓN PARA 
HABILITADOS ESTATAIS
 A presente actividade valorarase a efectos 
de concurso de méritos para habilitados estatais con 
0.5 puntos de méritos de carácter xeral.
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