
 

 

Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria e a Fundación Laboral de la 

Construcción para o recoñecemento da formación preventiva 

impartida nos centros públicos, dependentes desta Consellería, 

para os efectos da obtención da tarxeta profesional da construción  

 

 

 

En Santiago de Compostela, nove de setembro de dous mil catorce 

 

 

REUNIDOS  

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

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación desta consellería, e de conformidade coas 

atribucións conferidas no artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da 

Xunta de Galicia e da súa presidencia e nos Decretos 235/2012, do 5 de decembro, polo que se 

fixa a estrutura orgánica da vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia e 4/2013, 

do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. 

 Doutra, don Antón Arias Díaz-Eimil, presidente do Consello Territorial de Galicia da 

Fundación Laboral de la Construción de Galicia, por acordo tomado na reunión da Comisión 

territorial da Fundación Laboral da Construción, consello territorial de Galicia, celebrada o día 

26 de marzo de 2014, actuando como representante legal da mesma.  

 

Interveñen en función dos seus respectivos cargos e no exercicio das facultades que para 

convir, en nome das entidades que representan, teñen conferidas. 



 

 

EXPOÑEN 

1. Que en data  once de setembro de dous mil doce asinouse un convenio entre a Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Laboral de la Construcción 

para o recoñecemento da formación preventiva impartida nos centros públicos, dependentes 

desta Consellería, para os efectos da obtención da tarxeta profesional da construción. 

 

2. Que a súa cláusula décimo sétima sobre a vixencia do convenio establece que: O convenio 

entrará en vigor na data da súa sinatura e terá unha vixencia de dous anos, podendo 

prorrogarse por acordo das partes mediante a addenda correspondente. Non obstante, o 

convenio poderá denunciarse por calquera das partes. Esta denuncia será formulada de forma 

fidedigna con dous meses de antelación.   

 

3. Que ambas partes están de acordo en que, unha vez expirado o prazo é necesario ampliar a 

vixencia do convenio mediante a sinatura da correspondente  addenda. 

 

En consecuencia, estes organismos acordan subscribir esta addenda en base á seguinte 

 

CLÁUSULA 

Única. A través desta addenda prorrógase a vixencia do convenio durante catro anos máis.  

 

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

 

O conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria 

 

 

Jesús Vázquez Abad 

O  presidente do Consello Territorial de Galicia 

da Fundación Laboral de la Construcción 

 

 

Antón Arias Díaz-Eimil 



 

 

 


