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II ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN DA CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A FUNDACIÓN EMPRESA – 
UNIVERSIDADE (FEUGA), PARA O APOIO AOS PROGRAMAS DE BECAS DE 
FORMACIÓN PRÁCTICA DE PERSOAS TITULADAS EN ENSINANZAS ARTÍSTICAS. 

En Santiago de Compostela, a vinte e nove de xaneiro de dous mil quince. 

COMPARECEN 

Dunha parte, o Exmo. Sr. JESÚS VÁZQUEZ ABAD, Conselleiro de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, nomeado mediante o Decreto 9/2012, do 3 de xaneiro, con 
arranxo ao disposto no artigo 16.3 do Estatuto de Autonomía e no artigo 26.1 da Lei 1/1983, 
do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, na súa redacción dada pola Lei 
11/1989, do 20 de outubro.   

Doutra parte, a FUNDACIÓN EMPRESA – UNIVERSIDADE GALEGA, (FEUGA) con CIF 
número G – 15.051.667, con sede social na Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n de Santiago de 
Compostela, e no seu nome e representación don Francisco J. Pereiro Pérez, como director 
xeral da Fundación Empresa-Universidade Galega, facultado para este acto en virtude de 
poder outorgado ao seu favor. 

Ámbolos dous interveñen en función dos seus respectivos cargos e no exercicio das 
facultades que para convir no nome das entidades que representan, teñen conferidas e 

MANIFESTAN 

1. Que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e FEUGA subscribiron 
en marzo de 2012 un convenio de colaboración para o apoio aos programas de formación 
práctica de persoas tituladas en formación profesional, co obxecto de colaborar para 
proporcionar aos novos titulados maior formación e cualificación práctica para facilitar a súa 
inserción profesional. 

2. Que en data 15 de novembro de 2013 asinouse por ambas as dúas partes unha addenda 
ao convenio de colaboración, co fin de completar o apoio ao sistema de becas articulado por 
FEUGA dirixido a titulados universitarios e de formación profesional, de xeito que se 
contemplase un programa de formación práctica para o que se pode denominar un terceiro 
piar das ensinanzas superiores do sistema educativo, é dicir un programa de becas dirixido 
aos titulados en ensinanzas artísticas e titulados en ensinanzas deportivas. 

3. Que a addenda supuxo a ampliación do convenio inicialmente subscrito ás persoas 
tituladas en ensinanzas artísticas e deportivas, en concreto ás seguintes: 

- Tituladas nas ensinanzas de artes plásticas e deseño 
- Tituladas en ensinanzas artísticas superiores de deseño. 
- Tituladas en ensinanzas artísticas superiores de conservación e restauración de bens 
culturais. 
- Tituladas en ensinanzas artísticas superiores en arte dramática. 
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- Tituladas en ensinanzas artísticas superiores en música. 
- Tituladas en ensinanzas profesionais de música e danza. 
- Tituladas en ensinanzas deportivas. 

4. Que con data 5 de marzo de 2014 publicouse no Boletín Oficial do Estado (número 55) o 
Real decreto 96/2014, do 14 de febreiro, polo que se modifican os Reais decretos 1027/2011, 
do 15 de xullo, polo que se establece o Marco Español de Cualificacións para a Educación 
Superior (MECES), e 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das 
ensinanzas universitarias oficiais. Coa devandita norma pasan a incluírse como ensinanzas 
artísticas superiores algunhas das ensinanzas artísticas ata agora incardinadas nese terceiro 
piar do sistema educativo fora das ensinanzas superiores e tamén da formación profesional.  

Coa modificación legal vense a dar nivel de grao, ao igual que as ensinanzas universitarias, 
aos estudos superiores de música e danza, ás ensinanzas de arte dramática, aos estudos de 
conservación e restauración de bens culturais, ás ensinanzas superiores de deseño, e aos 
estudos superiores de artes plásticas.  

5. Que co cambio normativo ambas partes consideran necesario facer a correspondente 
modificación da addenda subscrita en data 15 de novembro de 2013, estimando que o 
sistema de becas articulado por FEUGA dirixido a titulados universitarios é o que corresponde 
aplicar ás ensinanzas artísticas que agora teñen nivel de grao.  

6. Que de conformidade co disposto no artigo 4, apartado d) do Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público son negocios e contratos excluídos do ámbito da devandita lei 
“os convenios de colaboración que, de conformidade ás normas específicas que os regulan, 
celebre a Administración con persoas físicas ou xurídicas suxeitas ó dereito privado, sempre 
que o seu obxecto non estea comprendido no dos contratos regulados nesta Lei ou en 
normas administrativas especiais.” 

7. Que o presente convenio atópase excluído do ámbito de aplicación do Real decreto 
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, por disposición do artigo 4.1.d). 

8. Neste marco, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e FEUGA 
resaltan a necesidade de unir esforzos, optimizando o aproveitamento dos recursos 
dispoñibles e coordinando as distintas medidas de apoio ás iniciativas de  formación práctica 
en empresas e inserción profesional de titulados superiores nas diferentes ensinanzas 
artísticas do sistema educativo de Galicia, e acordan a extensión e aplicación dos 
programas de becas para titulados universitarios de FEUGA para o apoio á formación 
práctica de persoas tituladas superiores en ensinanzas artísticas,  de acordo coas 
seguintes 

C L Á U S U L A S 

PRIMEIRA.- A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa e da 
Subdirección Xeral de Formación Profesional, e FEUGA, dentro das accións de apoio ás 
ensinanzas superiores artísticas do sistema educativo de Galicia, colaborarán para 
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proporcionar aos novos titulados superiores, maior formación e cualificación práctica para 
facilitar a súa inserción profesional mediante a extensión aos mesmos dos plans de becas de 
formación práctica de FEUGA para titulados universitarios. 

Os titulados aos que se estende a través da presente addenda son os seguintes:  

 Titulados en ensinanzas superiores de Deseño. 
 Titulados en ensinanzas artísticas superiores en Conservación e Restauración de 

Bens Culturais. 
 Titulados en ensinanzas artísticas superiores en Arte dramática. 
 Titulados en ensinanzas artísticas superiores en Música. 

SEGUNDA.- OBXECTO 

O obxecto do presente convenio é estender, en todos os seus termos, a aplicación do 
programa de becas de formación para titulados universitarios de FEUGA ás bolsas de 
formación práctica de persoas tituladas en ensinanzas superiores artísticas, resultándolle 
igualmente de aplicación as condicións xerais e específicas fixadas no convenio subscrito en 
marzo de 2012 para a colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria e FEUGA. 

TERCEIRA.- A subscrición da presente addenda ao convenio de marzo de dous mil doce  
non supón relación laboral contractual ou de calquera outro tipo entre os profesionais que 
vaian desenvolver as actividades e a Consellería, de tal xeito que non se lle pode esixir 
ningunha responsabilidade, nin indirecta nin subsidiaria, polos actos ou feitos acontecidos no 
desenvolvemento do mesmo. 

CUARTA.- RESPONSABILIDADE E SEGUIMENTO DA ADDENDA AO CONVENIO  

Para o seguimento da súa execución ou coñecemento de calquera cuestión sobre a súa 
interpretación, modificación, resolución ou efectos do mesmo que poidan xurdir, será 
competente a comisión mixta fixada no convenio de marzo de 2012, a cal terá as mesmas 
funcións respecto da presente addenda.  

QUINTA.- MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, RESCISIÓN DO CONTRATO 

Resulta de aplicación á presente addenda o previsto no convenio, podendo interromperse de 
mutuo acordo entre ambas partes asinantes, ben porque consideren que o obxecto da 
presente addenda está cumprido con anterioridade ao período de duración convido, ben por 
calquera outra causa. 

O incumprimento por calquera das dúas partes asinantes das obrigas contraídas no convenio 
e de aplicación ao obxecto da presente addenda facultará á outra parte a rescindir a mesma, 
quedando automaticamente anulados todos os dereitos correspondentes á presente 
addenda, sendo o único requisito para dita rescisión o da previa comunicación por escrito á 
parte que incumprira cunha antelación dun mes á data na que se entenderá rescindida a 
presente addenda.  



 

 4 

A finalización da vixencia da presente addenda por calquera destas causas non implicará, 
salvo acordo expreso, a finalización da vixencia do convenio do que forma parte.   

SEXTA.- DURACIÓN 

A presente addenda ao convenio terá duración anual, entrando en vigor a partir da data da 
súa firma, e prorrogarase automaticamente por períodos de duración anual se calquera das 
partes non a denuncia con tres meses de antelación á finalización de cada período. 

SÉTIMA.- NATURALEZA DA ADDENDA Ó CONVENIO E XURISDICIÓN 

a) Natureza 

A presente addenda, ao igual que o convenio do que forma parte ten carácter administrativo, 
rexéndose os seus efectos polo establecido nas súas cláusulas. 

b) xurisdición  

As partes comprométense a resolver amigablemente calquera desacordo que poida xurdir no 
desenvolvemento da presente addenda no seo da antedita comisión de seguimento. 

En caso de conflicto, as partes sométense á xurisdición contencioso - administrativa. 

En proba da conformidade das partes, asinan por duplicado a presente addenda II ao 
convenio de marzo de dous mil doce, na data e lugar arriba indicados. 

 

Pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria 

 

Asdo.: Jesús Vázquez Abad  

Pola Fundación Empresa-Universidade Galega 
(FEUGA) 

 

Asdo.: F. Javier Pereiro Pérez 

 


