
Addenda ao Acordo de colaboración entre a

Consellería de Cultura, Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria e a Consellería de

Traballo e Benestar para a coordinación da oferta

de formación profesional nos Centros Integrados

de Formación Profesional

En Santiago de Compostela, 12 de marzo de dous mil doce

REUNIDOS

Dunha parte, don Jesús Vázquez Abad, Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria da Xunta de Galicia.

Doutra, dona Beatriz Mato Otero, Conselleira de Traballo e Benestar da Xunta de

Galicia.

Interveñen en virtude das facultades atribuídas no artigo 34 da Lei do Parlamento

de Galicia 1 /1983, de 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e do seu Presidente.

EXPOÑEN

1. Que en data vinte nove de novembro de dous mil dez asinouse un acordo de

colaboración entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería

de Traballo e Benestar, para a coordinar a oferta de formación profesional nos Centros

Integrados de Formación Profesional da nosa Comunidade Autónoma e adecuala á

demanda e necesidades do tecido industrial de Galicia.

2. Que co obxecto de desenvolver as actividades formativas previstas no acordo:

ensinanzas de formación profesional inicial, nos Centros Integrados de Formación



Profesional, dependentes da Consellería de Traballo e Benestar, e cursos de formación para

o emprego, nos Centros Integrados de Formación Profesional, dependentes da Consellería

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, durante o ano 2012 é preciso asinar

unha addenda que as concrete e faga posible a súa impartición.

En consecuencia, ambas consellerías subscriben esta addenda para o ano 2012, que se

rexerá polas seguintes

CLÁUSULAS

Primeira. Respecto ás ensinanzas de formación profesional inicial, impartidas nos Centros

Integrados de Formación Profesional, dependentes da Consellería de Traballo e Benestar,

cláusula terceira do acordo, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria asumirá os gastos ordinarios específicos de funcionamento por un importe

máximo de 6.000 €, para cada ciclo e con cargo ao orzamento do ano 2012 e ao concepto

orzamentario 15.06.422M.229, no que se contemplan os gastos de funcionamento dos

centros que imparten ciclos formativos. Os centros e as ensinanzas, polo réxime de persoas

adultas e en oferta modular que se imparten son as seguintes:

 Centro Integrado de Formación Profesional de Santiago: familia profesional de

Madeira, moble e cortiza, módulos do CS Produción de madeira e moble.

 Centro Integrado de Formación Profesional de Coia: familia profesional de

Instalación e mantemento, módulos do CS Mantemento de equipo industrial.

Segunda. A Consellería de Traballo e Benestar autorizará para o ano 2012 a impartición

dos cursos de formación para o emprego nos Centros Integrados de Formación Profesional,

dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que se

relacionan no anexo. En todos os cursos será obrigatoria a impartición do módulo

transversal Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero

(FC00039). Ademais, para dar cumprimento ao establecido no artigo 33º da Lei 2/2007, do

28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres en Galicia, impartirase un módulo

formativo sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e sobre

corresponsabilidade familiar e doméstica, cunha duración de oito horas (FCOXXX05). Así



mesmo, será obrigatorio o curso básico de prevención de riscos laborais nas especialidades

formativas das familias profesionais FME, ELE e ENA.

O financiamento destes cursos será con cargo á aplicación orzamentaria

12.05.323A.229, que para tal fin utiliza a Consellería de Traballo e Benestar, por un

importe total de 483.567,28 euros. Dito importe distribuirase do seguinte xeito: 261.516,00

euros corresponden ao orzamento das accións formativas: custos directos e asociados, e

unha previsión de 134.618,00 euros para as

axudas dos alumnos.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que asume a

xestión do pagamento dos custos do profesorado dos cursos de formación para o emprego

que se impartan nos Centros Integrados de Formación Profesional, dependentes desta

consel1ería, procederá á ampliación de crédito na aplicación orzamentaria 15.06.422H.151

polo importe de 87.433,28 logo da aprobación previa da Consel1ería de Facenda.

Deste importe deducirase a cantidade de 12.372,55 € correspondentes ao convenio

asinado no exercicio 2011, que non foron xustificados e que xa están incorporados no ano

2012.

Terceira. Esta addenda estenderá a vixencia do acordo ata o 31 de decembro do ano 2012,

e poderase renovar por acordo expreso das partes, mediante a correspondente addenda. O

acordo poderá ser denunciado por calquera das partes por incumprimento das obrigas nel

previstas. A denuncia esixirá escrito motivado dirixido á comisión de seguimento, cunha

antelación de tres meses. En todo caso, a supresión das ensinanzas realizarase curso a curso

ata a súa extinción definitiva.

Lida a presente addenda, atópana conforme e asínana no lugar e data indicadas.

O Conselleiro de Cultura, Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria

Jesús Vázquez Abad

A Conselleira de Traballo e Benestar

Beatriz Mato Otero


