
 

Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, e a empresa SEAT, S.A. para o desenvolvemento 

dun programa para a mellora da inserción profesional e realización de 

accións formativas diversas para o alumnado de formación profesional da 

familia profesional de mantemento de vehículos autopropulsados 

 

 

 

 

 

En Lugo, nove de abril de dous mil oito. 

 

 

 

REUNIDOS 

 

Dunha parte, dona Laura Sánchez Piñón, Conselleira de Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación desta, e consonte as atribucións 

conferidas no artigo 34.1 da Lei do Parlamento de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, 

reguladora da Xunta e do seu Presidente. 

 

E doutra, don Pedro Catena Pou, Director de SEAT España da empresa SEAT S.A. e 

apoderado, facultado para a sinatura deste documento en virtude das atribucións que figuran 

na escritura autorizada polo notario de Barcelona don Javier García Ruíz o día 24 de xaneiro 

de 2008, con número de protocolo 272, actuando como representante legal de la empresa.  

 

Interveñen en función dos seus respectivos cargos e en exercicio das facultades que en virtude 

dos mesmos teñen conferidas e, 

 

EXPOÑEN 



 

 

1. Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a 

empresa SEAT, S.A., conscientes por unha banda da necesidade de profesionais cualificados 

para a área de posvenda do sector do automóbil e, por outra, da necesidade por parte das 

empresas deste sector de prestar eficaz atención á formación continua dos seus traballadores, 

proponse levar a cabo conxuntamente un programa de colaboración en formación.  

O devandito programa está destinado ao alumnado e ao profesorado de formación 

profesional da familia de mantemento de vehículos autopropulsados dos centros públicos 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  

 

2. Que este programa de colaboración ten como obxectivo principal facilitarlle ao alumnado 

participante a posibilidade de realizar en óptimas condicións a fase de formación práctica en 

centros de traballo e promover a súa inserción no mundo laboral.  

Ademais, con este programa de colaboración preténdese iniciar unha experiencia 

innovadora que favoreza entre outros aspectos:  

a) A creación de vínculos estables de comunicación e cooperación entre os centros 

educativos e as empresas.  

b) A mellora dos respectivos recursos de formación dispoñibles por ambas partes, de 

xeito que se poidan aplicar a un tempo para a mellora do ensino de formación 

profesional inicial e para a mellora da formación continua.  

c) O intercambio enriquecedor de comunicación, coñecementos e experiencias 

profesionais, nun espazo común de formación, entre profesionais da docencia e do 

mundo laboral.  

d) Unha maior aproximación do alumnado de formación profesional ao mundo da 

empresa, xa desde a etapa da súa formación inicial nos centros docentes.  

 

3. Que cómpre favorecer a participación das empresas do sector da automoción:  

a) Na realización do módulo de formación en centros de traballo.  

b) Na inserción laboral do alumnado de formación profesional.  



 

c) No contacto entre estas e os centros de formación profesional que imparten ensino da 

familia profesional de mantemento de vehículos autopropulsados, co fin de potenciar o 

intercambio de experiencias formativas profesionalmente innovadoras.  

 

En consecuencia, ambas as partes acordan subscribir o presente convenio, con base nas 

seguintes  

 

CLÁUSULAS 

 

Primeira.-  A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a empresa SEAT, S.A. 

organizarán e desenvolverán conxuntamente un programa de colaboración destinado á 

formación complementaria do alumnado, afectado ao proxecto da formación en centros de 

traballo da rede comercial SEAT, e do profesorado de formación profesional da familia de 

mantemento de vehículos autopropulsados dos centros públicos dependentes da Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.  

Na formación complementaria impartiranse contidos dos programas de formación 

actuais destinados á rede de concesionarios SEAT do mercado español.  

 

Segunda.- A empresa SEAT, S.A. disporá de prazas ou postos de formación nos seus centros 

concesionarios situados en Galicia para cada curso escolar, que se acordarán na comisión de 

seguimento deste convenio, segundo as condicións que para tales efectos estableza a 

normativa educativa vixente. Estas prazas serán destinadas á realización do módulo de 

formación en centros de traballo para o alumnado de centros públicos que curse ensino de 

ciclos formativos da familia profesional de mantemento de vehículos autopropulsados, 

relacionados co automóbil.  

 

Terceira.- A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria habilitará no IES As 

Mercedes de Lugo, unha aula na que se poida levar a cabo a formación complementaria para o 

alumnado que curse ciclos formativos da familia profesional de mantemento de vehículos 

autopropulsados, relacionados co automóbil. Así mesmo, terá lugar a formación para o 

profesorado de centros docentes desta familia profesional.  



 

A aula equiparase cos medios técnicos necesarios, para a impartición dos cursos, por parte da 

empresa SEAT, S.A.:  

a) Vehículos necesarios.  

b) Pezas de demostración.  

c) Material gráfico e audiovisual (cadernos didácticos, vídeos, etc.). 

d) Útiles e equipamentos necesarios (equipamentos de diagnóstico, ferramentas especiais 

propias da marca SEAT, etc.). Quedan excluídos os equipamentos estruturais, tipo 

elevadores, extractores de fumes, equipamentos de compresión de aire, etc.  

Dos puntos descritos anteriormente, SEAT, S.A. correrá cos gastos derivados da súa 

provisión e utilización, como os relacionados coa utilización da aula, nos termos que 

conveñan SEAT, S.A. e a dirección do centro educativo. Este último actuará, en todo caso, 

con estricta suxeición á normativa reguladora da xestión de centros docentes públicos da 

Comunidade Autónoma de Galicia. SEAT, S.A. manterá a propiedade sobre o devandito 

equipamento e sobre o material, e poderá, xa que logo, retiralo da aula ao finalizar cada sesión 

formativa planificada.  

Con garantías de calidade, a aula deberá estar dispoñible de xeito prioritario, sempre 

que non interfira na actividade docente habitual do centro, e segundo a planificación acordada 

entre ambas as partes ao comezo de cada curso académico para:  

a) Realizar as accións formativas para o alumnado afectado ao presente proxecto de 

formación nos centros de traballo, sobre as tecnoloxías da marca SEAT.  

b) Realizar as accións formativas para o profesorado de formación profesional da familia 

de mantemento de vehículos autopropulsados dos centros públicos dependentes da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, da Xunta de Galicia.  

c) Outras actividades de formación do alumnado e do profesorado, segundo as 

necesidades do centro docente.  

A aula de formación poderase utilizar de forma secundaria para outras actividades non 

definidas como prioritarias no punto anterior.  

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria responsabilizarase de cubrir os 

riscos de inundación, incendio e roubo na aula, deste equipamento tecnolóxico e do material 

didáctico facilitado por SEAT, S.A. para o desenvolvemento do programa.  

 



 

Cuarta.- A formación complementaria desenvolverase consonte ao proxecto, a programación 

e o calendario que para o efecto se acorde entre SEAT, S.A. e a Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria. 

 

Quinta.- Esta formación complementaria impartiráselle ao alumnado de ciclos formativos de 

grao medio e de grao superior da familia profesional de mantemento de vehículos 

autopropulsados, relacionados co automóbil, de centros públicos dependentes da Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria que se adhiran ao programa. 

Entre o alumnado que realice en concesionarios da rede SEAT a fase de formación 

práctica en centros de traballo, cuxa designación lles corresponde aos centros educativos, 

SEAT, S.A. poderá seleccionar as persoas que teñan a opción de seguir o programa específico 

de formación complementaria. Esta selección, en cuxo proceso SEAT, S.A. poderá contar coa 

colaboración dos centros educativos, realizarase, en todo caso, a partir de criterios de 

obxectividade, mediante instrumentos e técnicas de selección que permitan coñecer a 

adecuación das competencias profesionais do alumnado aos perfís profesionais determinados 

pola empresa SEAT, S.A.  

A formación do alumnado seleccionado que exercite a opción de seguir este programa 

específico de formación complementaria será para este totalmente gratuíta. Este alumnado ha 

recibir a acreditación correspondente por parte de SEAT, S.A., que corresponderá á formación 

específica recibida e con validez como mérito no ámbito das empresas SEAT.  

 

Sexta.-  A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria responsabilizarase e asumirá 

os custos e a organización do aloxamento e dos xantares deste alumnado afectado ao presente 

convenio, no período de formación no centro IES As Mercedes, de Lugo.  

 

Sétima.- A empresa SEAT, S.A., en función das súas posibilidades e mediante un acordo 

previo, contribuirá ao establecemento de mecanismos de mellora do nivel tecnolóxico dos 

centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria que imparten ciclos formativos da familia profesional de mantemento de 

vehículos autopropulsados e se adhiran ao programa. A contribución de SEAT, S.A. poderá 



 

concretarse, entre outros, en cesión de materiais e tecnoloxía propia da marca a estes centros 

docentes.  

 

Oitava.- SEAT, S.A. colaborará na medida do posible na impartición de cursos de formación 

especializada para o profesorado da familia profesional de mantemento de vehículos 

autopropulsados, tanto se se trata de cursos comprendidos dentro dos organizados pola 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, como se se trata de cursos de formación 

que organice SEAT, S.A., cuxa realización sexa compatible coa actividade docente do 

profesorado.  

 

Novena.- Establecerase unha comisión de seguimento, control e supervisión, que se reunirá 

cando así o estime oportuno, co obxecto de determinar a programación, o seguimento e a 

avaliación das accións previstas no convenio.  

Esta comisión estará constituída por:  

a) O Director Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, ou persoa en quen 

delegue. 

b) Un inspector de educación. 

c) O director do IES As Mercedes de Lugo. 

d) Tres representantes da empresa SEAT, S.A.  

e) Un funcionario da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que actuará 

como secretario.  

 

Décima.- Este convenio terá unha vixencia de dous anos desde a data da súa sinatura, sen 

prexuízo de que calquera das partes o poida denunciar cun aviso previo de seis meses de 

antelación á data de extinción. A denuncia deberá realizarse por escrito.  

 

Décimo primeira.- Será causa de extinción deste convenio calquera das seguintes:  

a) Mutuo acordo das partes. 

b) Denuncia do convenio por unha das partes, cun aviso previo de seis meses antes da 

súa data de extinción.  

c) Calquera outra das establecidas pola lexislación vixente.  



 

 

Décimo segunda.- Carácter administrativo do convenio:  

O convenio terá carácter administrativo, e os seus efectos réxense polo establecido nas 

súas cláusulas. No non previsto aplicaránselle os principios recollidos no Real decreto 

lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos das 

administracións públicas, co fin de resolver as dúbidas e lagoas que puidesen presentarse.  

A xurisdición contencioso-administrativa será a competente para dirimir as cuestións 

litixiosas que puidesen xurdir da aplicación deste convenio.  

 

 

Lido o presente convenio, atópano conforme e asínano na cidade e data indicadas.  

 

 

 

 

 
 

A conselleira de Educación e Ordenación 
Universitaria 

 
 
 
 
 

Laura Sánchez Piñón 
 

O director de SEAT España da 
empresa SEAT, S.A.  

 
 
 
 
 

Pedro Catena Pou 


