
3ª  Addenda  ao  Acordo  de  colaboración  entre  a  Consellería  de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de 

Economía, Emprego e Industria para a coordinación das ofertas de 

formación  profesional  nos  centros  que  impartan  ensinanzas  de 

formación profesional da nosa Comunidade Autónoma

En Santiago de Compostela, vinte e sete de decembro  de dous mil dezasete

REUNIDOS

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

Universitaria da Xunta de Galicia.

Doutra, don Francisco Conde López, Conselleiro de Economía, Emprego e Industria da 

Xunta de Galicia.

Interveñen en representación dos seus  respectivos cargos  e de conformidade coas 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.

EXPOÑEN

1. Que o vinte e sete de decembro de dous mil dezaseis asinouse un Acordo de colaboración 

entre  a  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria  e  a  Consellería  de 

Economía, Emprego e Industria para a coordinación das ofertas de formación profesional nos 

centros que impartan ensinanzas de formación profesional da nosa Comunidade Autónoma.



2. Que a cláusula décimo terceira deste acordo establece que estará vixente desde o 1 de xaneiro 

de 2017 ata o 31 de agosto de 2018, e poderá ampliarse por acordo expreso das partes, mediante 

a correspondente addenda.

3. Que xurdiu a necesidade de addendar o acordo:

• Para modificar algún dos cursos establecidos no acordo  e a súa dotación económica tras 

a  comprobación  da  existencia  de  remamentes  que  non  se  tiveran  en  consideración; 

asínase unha addenda o 15/02/2017.

• Posteriormente e co obxecto de mellorar a eficacia e a eficiencia na xestión económica e 

no control financeiro; así como, dotar ao acordo de flexibilidade na determinación dos 

criterios de preferencia dos colectivos de persoas desempregadas de forma que se adapte 

en  cada  momento  ás  necesidades  atendidas  nas  súas  actuacións  pola  Consellería  de 

Economía, Emprego e Industria, asínase unha 2ª addenda o 24/03/2017. Nesta addenda a 

Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria  asume  a  xestión  do 

pagamento dos gastos non docentes, tanto directos como indirectos.

4. Que é necesario addendar de novo o acordo, para atender ás suxestións do profesorado para 

unha maior eficacia na impartición dos cursos, e realizar algunhas modificacións no anexo, para 

adaptalo á realidade existente, como:

• Anulacións  de cursos previstos para o 2017, ante  a imposibilidade  de funcionamento 

neste ano de determinados cursos, que se trasladarían ao ano 2018.

• Cambios ante un maior número de centros e solicitudes de novos cursos, para o ano 2018.

5.  Por  todo  isto  ambas  consellerías,  co  fin  de  contribuír  á  mellora  das  cualificacións  e  da 

formación profesional, en conexión coa política de desenvolvemento económica e social e coa 

política  industrial  e  de  emprego,  no  exercicio  das  súas  respectivas  competencias  e  en 

cumprimento dos seus obxectivos, consideran necesaria a colaboración para coordinar a oferta 

formativa de formación profesional  nos centros  educativos  que impartan  estas  ensinanzas na 

nosa Comunidade Autónoma.



En consecuencia, ambas consellerías subscriben esta 3ª addenda, que se rexerá polas seguintes,

CLÁUSULAS

Primeira. As cláusulas do acordo de colaboración asinado o 27 de decembro, tal como foron 

modificadas na addenda do 15/02/2017 e na 2ª addenda do 24/03/2017, manteñen a súa vixencia, 

coa excepción do sinalado a continuación.

Segunda. Substituír  o  anexo  do  acordo,  no  que  se  refire  ao  ano  2018,  polo  anexo  que  se 

incorpora nesta 3ª addenda.

Neste novo anexo queda establecida a nova configuración dos cursos para o período de 

xaneiro a agosto do ano 2018, que recolle respecto das previsións para este período o resultado 

tanto da anulación de cursos como da inclusión de novos cursos e novos centros.

Terceira. Substituír o terceiro e o cuarto parágrafo do cláusula sétima do acordo polo seguinte:

O financiamento  destes  cursos  será  con cargo á  aplicación  09.41.323A.229 que  para  tal  fin 

utiliza a  Consellería de Economía, Emprego e Industria, por un importe 4.541.530,95 euros con 

cargo aos orzamentos do 2018 para o período de xaneiro a agosto. Este importe distribuirase do 

seguinte xeito 1.887.462,00 euros para docencia,  dos que 136.000 euros corresponderían aos 

custos de seguridade social, e 2.654.068,95 euros para outros custos. 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria procederá á ampliación 

de  crédito  procedente  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria,  na  aplicación 

orzamentaria  10.60.422M.151 para  o  ano  2018,  no  correspondente  ao  período  de  xaneiro  a 

agosto, polo importe de 1.751.462,00 euros do que se deducirá a cantidade excedente do 2017 

(283.007,00 euros) que non foi xustificada  e que se incorpora a este  a este ano;  así  mesmo 

procederase á ampliación de crédito na aplicación orzamentaria 10.60.422M.160.00 polo importe 

de 136.000,00 euros do que se deducirá a cantidade excedente do 2017 (135.825,24 euros) que 

non foi xustificada e que se incorpora a este ano.

Así  mesmo,  dado que  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria 

asume a xestión do pagamento dos gastos non docentes, tanto directos como indirectos, realizará 

unha ampliación do crédito  procedente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, na 



aplicación  orzamentaria  10.50.422M.229 para  o  ano 2018,  no  correspondente  ao  período de 

xaneiro a agosto, polo importe de 2.654.068,95 euros do que se deducirá a cantidade excedente 

do 2017 (354.775,12 euros) que non foi xustificada e que se incorpora a este ano.

Cuarta. No curso Operacións básicas de cociña, nº 166, impartido no CIFP Compostela houbo 

alumnado con necesidades de audición certificada,  polo que foi necesario a contratación dun 

intérprete de lingua de signos, autorízase o pago deste gasto con cargo ao remanente existente 

dos cursos impartidos no centro, no ano 2017.

Quinta. A efectos de facilitar a impartición dos cursos de formación para o emprego nos centros 

educativos  e  atendendo  ás  compatibilidades  nos  horarios  do  profesorado  e  no  uso  das 

instalacións, posibilitarase a impartición simultánea de distintas unidades formativas dentro dun 

mesmo  módulo,  sempre  e  cando  resulte  compatible  coa  normativa  sectorial  aplicable  e, 

nomeadamente, co Real decreto que regule o certificado de profesionalidade en cuestión ou cos 

requisitos que impoña a especialidade formativa correspondente..

Así mesmo, e de xeito excepcional  e por causas que deberá acreditar  o centro que o 

solicite, a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral da  Consellería de Economía, 

Emprego e Industria poderá autorizar a impartición de 6 horas diarias.

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

encabezamento.

O conselleiro de Economía, Emprego e 

Industria

Francisco Conde López 

O conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria

Román Rodríguez González


