
 

 

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade da 

Coruña para a convocatoria dun concurso de proxectos para o 

impulso do emprendemento 

 

 

 

 

Santiago de Compostela, nove de marzo de dous mil quince 

 

 

 

REUNIDOS 

Dunha parte, don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, en representación desta consellería, e de 

conformidade coas atribucións conferidas no artigo 34.1 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. 

 E doutra, don Xosé Luís Armesto Barbeito, reitor Magnífico da Universidade da 

Coruña, con enderezo social na rúa Maestranza s/n da Coruña e con CIF Q-6550005J, en 

nome e en representación da citada institución, no uso das atribucións que lle confire o artigo 

36.1.f) dos Estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, de 13 de maio, da 

Xunta de Galicia (DOG de 26 de maio), modificado polo Decreto 194/2007 de 11 de outubro, 

polo que outorgan ao reitor a facultade para asinar convenios no nome da Universidade.  

 

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. Unha das grandes apostas das Administracións Públicas como servizo á sociedade debe ser 

o crecemento da educación como servizo público esencial, a creación de emprego, o 

desenvolvemento económico e unha cultura eficiente de emprendemento e de 

responsabilidade social. 

 

2. A Universidade da Coruña é unha institución pública, dotada de personalidade xurídica e 

patrimonio propio, que goza de autonomía, de acordo coa Constitución e coa Lei, e a quen 

corresponde, no ámbito das súas competencias, o servizo público da educación 

superior,mediante a investigación, a docencia e o estudo. Son funcións da universidade ao 

servizo da sociedade, entre outras, a preparación para o exercicio de actividades profesionais 

que esixan a aplicación de coñecementos e métodos científicos e para a creación artística; a 

difusión, a valorización e a transferencia do coñecemento ao servizo da cultura, da calidade da 

vida e do desenvolvemento económico e a difusión do coñecemento e da cultura a través da 

extensión universitaria. 

 

3. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria é o departamento da 

Xunta de Galicia ao que lle corresponden, en materia cultural, as competencias e funcións de 

promoción e difusión da cultura, patrimonio cultural, os aspectos vinculados á protección e 

promoción do patrimonio cultural de Galicia. No eido educativo, é o departamento encargado, 

entre outras funcións, da planificación, regulación e administración do ensino regrado en toda 

a súa extensión, niveis, graos, modalidades e especialidades e a coordinación do sistema 

universitario. 

 

4. Que o Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia eduemprende supón unha 

aposta clara e firme pola implantación na comunidade educativa dos niveis non universitarios 

desta cultura tan necesaria para mellorar a competitividade das nosas empresas e a 

empregabilidade dos galegos e das galegas. Así mesmo, constitúese como o marco onde 

coordinar as sinerxías en materia emprendedora que actúen sobre o sistema educativo, 

ordenando e planificando a súa aplicación. 



 

 

Dentro deste plan, FP Emprende é un programa que ten como fin último promover a inserción 

laboral do alumnado de formación profesional e a creación de emprego estable, mediante o 

fomento do espírito emprendedor e as iniciativas empresariais no sistema educativo de 

Galicia, desde a rede de viveiros de empresas creados nos centros públicos dependentes da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Por todo isto, quérese con este convenio fomentar o emprendemento baixo a forma do 

cooperativismo, e dar un paso máis, xa que se quere, tras a correspondente convocatoria 

pública, asesorar e acompañar os promotores do proxecto que resulte gañador durante os catro 

primeiros anos de posta en marcha do seu negocio. Os emprendedores presentarán un plano 

de negocio viable e con garantías de futuro, que deberá axustarse ás bases do concurso. 

 

Que as Administracións citadas, en virtude das competencias atribuídas a cada unha delas, 

acordan subscribir o presente convenio de acordo coas seguintes, 

 

 

 

CLÁUSULAS 

Primeira. Obxecto 

As institucións que promoven este convenio pretenden o fomento do emprendemento para a 

mellora da inserción laboral dos titulados de formación profesional. 

En concreto, a Universidade da Coruña mediante a convocatoria dun concurso de proxectos 

para a cesión de espazos e explotación da cafetería comedor do campus de Ferrol en Esteiro. 

Ademais, quérese apoiar, asesorar e acompañar aos promotores do proxecto emprendedor que 

resulte gañador durante os catro primeiros anos de posta en marcha do seu negocio.  

Esta actuación implica unha clara aposta polo emprendemento de cara á creación de emprego.  

 

Segunda. Compromisos das partes 

A Universidade da Coruña fará a convocatoria dun concurso de proxectos e  realizará un 

contrato de cesión de espazo ao proxecto gañador do concurso na cafetaría-comedor no 

Campus de Ferrol en Esteiro, de acordo coa súa normativa interna para este tipo de 

contratación.  



 

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria realizará as actuacións de 

difusión que favorezan a participación dos estudantes de ciclos formativos de FP ou titulados 

nos últimos catro anos, a través da rede de viveiros.  

Así mesmo, a través desta rede realizaranse as labores de asesoramento aos emprendedores, 

gañadores do concurso, para a posta en marcha e desenvolvemento do seu proxecto. 

 

Terceira. Comisión de seguimento 

Constitúese unha comisión de seguimento integrada por dous representantes da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e dous representantes da Universidade da 

Coruña. Os seus membros serán nomeados polos titulares respectivos de cada entidade, e 

poderán ser asistidos polos técnicos que estimen oportuno, con voz e sen voto. A comisión 

terá como funcións: 

a) Desenvolver os compromisos previstos neste convenio. 

b) Resolver as controversias que podan suscitarse durante a execución do convenio. 

 

Cuarta. Duración do convenio 

O convenio outorgase por un período inicial de catro anos. Unha vez esgotado o prazo 

máximo de catro anos, se non estivese resolto o novo concurso de proxectos para o seguinte 

período, excepcionalmente poderán concederse prórrogas por prazos non superiores a un mes. 

Para a convocatoria dun novo concurso de proxectos requírese a sinatura dun novo convenio 

de colaboración entre as partes asinantes. 

O convenio poderá ser obxecto de denuncia e/ou resolución por causas debidamente 

xustificadas e motivadas, sen prexuízo da finalización, de ser o caso, do período de cesión do 

espazo vinculado a este convenio polo concurso de proxectos. 

 

Quinta. Consignación orzamentaria 

Este convenio non require de créditos específicos destinados ao seu financiamento. 

 

 

 



 

 

Sexta. Publicidade do convenio 

Segundo o disposto no artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas 

prácticas na Administración pública galega, e no Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que 

se regula o Rexistro de convenios da Xunta de Galicia, este convenio será obxecto de 

inscrición no devandito rexistro. 

 

Sétima. Carácter administrativo do convenio 

Este convenio posúe carácter administrativo por razón do contido e das materias sobre as que 

versa, as cales, ao abeiro do disposto no artigo 4.1 e 2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 

14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, o 

exclúen do seu ámbito de aplicación, sen prexuízo da aplicación dos principios desta para 

resolver as lagoas ou dúbidas que a súa aplicación suscite.  

Dada a natureza administrativa deste instrumento xurídico, as controversias ou cuestións 

litixiosas que xurdisen na súa aplicación e non puidesen ser solucionadas no seo da comisión 

de seguimento serán resoltas pola xurisdición contencioso-administrativa. 

 

E en proba de conformidade, se asina o presente documento por triplicado exemplar, a un so 

efecto, na data e  lugar indicados no encabezamento. 

 

 

O conselleiro de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria 

 

 

 

Román Rodríguez González 

O reitor da Universidade da Coruña  

 

 

 

 

Xosé Luís Armesto Barbeito 

 

 

 


