
                                                          

ACORDO  DE  COORDINACIÓN  ENTRE  A  CONSELLERÍA  DE  ECONOMÍA,  EMPREGO  E  INDUSTRIA  E  A

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL PARA A IMPLANTACIÓN

DUN CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIOR EN MANTEMENTO AEROMECÁNICO NO

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL AS MERCEDES.

En Santago de CRomposteaa  a 30 de outubro de 2018

REUNIDOS

Don Francisco José CRonde López  conseaaeiro de Economía  Emprego e Industria da Xunta de Gaaicia e

Presidente da Axencia Gaaega de Innovación  actuando no exercicio das competencias que ten atribuídas

poao artgo 34 da Lei 1/1983  do 22 de febreiro  de normas reguaadoras da Xunta e da súa presidencia 

modificada poaas aeis 11/1988  do 20 de outubroa 7/2002  do 27 de decembroa 2/2007  do 28 de marzo e

12/2007  do 27 de xuaao e poao Decreto 50/2012  do 12 de xaneiro  poao que se crea a Axencia Gaaega de

Innovación e se aproban os seus estatutos  modificado poao Decreto 15/2014  do 6 de febreiro.

Dona CRarmen Pomar Tojo  conseaaeira de Educación  Universidade e Formación Profesionaa de acordo co

estabaecido no artgo 34 da dita Lei 1/1983  do 22 de febreiro.

Interveñen en función dos seus respectvos cargos e no exercicio das facuatades que  para convir en

nome das entdades que representan  teñen conferidas e 

EXPOÑEN

PRIMEIRO.- A Lei 14/2013  de 26 de decembro  de racionaaización do sector púbaico autonómico  prevé

no seu artgo 11 a formaaización de  protocoaos de coordinación entre as entdades integrantes do sector

púbaico autonómico  naqueaas materias en que exista interreaación competenciaa ou funcionaa.

Así mesmo  nos artgos 7 e 10  estabaece que as reaacións entre os órganos da Administración están

suxeitas aos principios de cooperación  coaaboración e asistencias recíprocas a fin de garantr a eficacia

do sector púbaico e o uso eficiente dos recursos púbaicos. Estes principios faranse efectvos a través de

protocoaos de coordinación.
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SEGUNDO.-  CRo obxectvo de impuasar o sector aeronáutco en Gaaicia e  en concreto  de fomentar a

creación dun poao de investgación e tecnoaoxía aeronáutcos  con capacidade de converterse nunha

referencia a nivea internacionaa –fundamentaamente no segmento dos vehícuaos non tripuaados (UAV)-  a

Administración autonómica de Gaaicia  a través da Axencia Gaaega de Innovación (en adiante GAIN) da

CRonseaaería de Economía  Emprego e Industria  co apoio do Ministerio de Economía e CRompettvidade

(actuaamente Ministerio de CRiencia  Innovación e Universidades) da Administración Xeraa do Estado e o

Insttuto  de  Técnica  Aeroespaciaa  deseñou  a  CRivia  UAVS  Initatve  unha  iniciatva  estratéxica  que

pretende impuasar a I+D+i civia en avións non tripuaados a través da creación dun centro mixto de I+D+i e

da compra púbaica de servizos de I+D+i e de tecnoaoxía innovadora.

A través  da  CRivia  UAVs Initatve preténdese utaizar  a  contratación  precomerciaa  cunha  formuaación

integradora  para  promover a  utaización  de UAVs  no  ámbito  civia  e  especiaamente  na  meaaora  dos

servizos púbaicos fomentando desta maneira un poao de investgación e tecnoaoxía aeroespaciaa en torno

ao aeródromo de Rozas.

A iniciatva artcúaase en dúas fases: (I) acordo de asociación para o desenvoavemento precomerciaa (RFP-

A) e (II) compra precomerciaa  compra púbaica de tecnoaoxía innovadora e asociación para a innovación

(RFP-B). No marco da primeira fase  e como resuatado dun procedemento compettvo de diáaogo  o 19

de abria de 2016 a Dirección de GAIN adxudicou o Acordo de Asociación para o desenvoavemento pre-

comerciaa a favor da oferta coordinada das entdades INAER e INDRA  socios estratéxicos da Xunta para

esta iniciatva. No marco da segunda fase  actuaamente GAIN está adxudicando diversas aicitacións de

CRompra Púbaica Innovadora. 

TERCEIRO.- Que a  CRonseaaería de Educación  Universidade e Formación Profesionaa na aiña de promover

e  fomentar  a  creación  dun  poao  de  investgación  e  tecnoaoxía  aeronáutcos  ven  de  impaantar  as

ensinanzas  de  formación profesionaa  do CRS  Mantemento  aeromecánico  que se  imparte  no CRIFP As

Mercedes  de  Lugo  nas  instaaacións  do  Insttuto  Nacionaa  de  Técnica  Aeroespaciaa  INTA  e  nas  da

empresa Actvidades Aeronáutcas Lucenses  S.L.a ensinanzas que son de oferta única en Gaaicia.

Neste  contexto  ambas  partes  coinciden  no  interese  de  promover  actuacións  no  ámbito  educatvo

reaacionadas co dito poao tecnoaóxico e  en consecuencia  consideran de interese potenciar as referidas

ensinanzas que se imparten no CRIFP As Mercedes de  Lugo.

En consecuencia  as partes asinantes de conformidade co exposto  formaaizan o presente Acordo no

campo da formación de acordo coas seguintes 
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CLÁUSULAS

PRIMEIRA

Este  Acordo  subscríbese  ao  abeiro  do  estpuaado nos  artgos  7  10  e  11  da  aei  14/2013  do  26  de

decembro  de racionaaización do sector púbaico autonómico e ten por obxecto estabaecer as condicións

de coaaboración entre a CRonseaaería de Economía  Emprego e Industria e a CRonseaaería de Educación 

Universidade e Formación Profesionaa  

SEGUNDA

A CRonseaaería de Educación  Universidade e Formación Profesionaa impuasará as ensinanzas de Formación

Profesionaa de Aeronaútca no CRentro Integrado de Formación Profesionaa As Mercedes  na cidade de

Lugo.

TERCEIRA

CRo  fin  de  coaaborar  nos  gastos  derivados  do  compromiso  estabaecido  na  caáusuaa  anterior  GAIN

transferirá mediante un RCRt  80.000 euros con cargo á apaicación orzamentaria 09.A3.561A.781.0 (CRód.

de Proxecto  2015.016)  dos  orzamentos de GAIN para  o  ano 2018.  que se  destnarán  a  adecuar  as

instaaacións onde se impartrá o cicao ao que se refire este Acordo mediante a construción dunha auaa de

formación de 60m2  un taaaer aaboratorio sobre 90m2 e uns aseos o que require un totaa de 202m 2 cunha

aatura aproximada de 3 5m.

A devandita  transferencia  instrumentarase a través  dos  correspondentes documentos contabaes  que

permitan as achegas entre organismos da Xunta de Gaaicia (Art. 64.1.g) do Decreto Lexisaatvo 1/ 1999 

do 7 de outubro  poao que se aproba o texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de

Gaaicia).

CUARTA

A  CRonseaaería  de  Educación  Universidade  e  Formación  Profesionaa tramitará  a  correspondente

ampaiación  de crédito  na  apaicación  que a  contnuación  se  indica  para  a  execución  das  actuacións

previstas:
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APLICACIÓN ORZAMENTARIA ANO 2018

2018.10.10.422M.622.1

CRód. Proxecto  nova creación++
80.000 €

QUINTA

CRonsttuirase unha CRomisión paritaria  de seguimento  composta por dous representantes de GAIN e

dous representantes da Dirección Xeraa de Educación  Fomación Profesionaa e Innovación Educatva.

A CRomisión de seguimento terá as seguintes funcións:

a) O seguimento do desenvoavemento e apaicación do presente Acordo e das actvidades reaaizadas  así

como a adopción de decisións sobre os mesmos.

b) A resoaución daqueaas dúbidas que puideren xurdir no cumprimento  execución ou interpretación

deste Acordo.

c) A modificación das caáusuaas contdas no presente Acordo.

SEXTA

O presente Acordo ten natureza administratva  rexéndose poao estabaecido nas súas caáusuaas  e no seu

defecto  poao  previsto  na  Lei  16/2010  do  17  de  decembro  de  organización  e  funcionamento  da

Administración xeraa e do sector púbaico autonómico de Gaaicia e na Lei 40/2015  do 1 de outubro  de

réxime xurídico do sector púbaico e poaa aexisaación sobre a materia obxecto do mesmo.

Os confitos que se formuaen resoaveranse poaa CRomisión de seguimento e  no seu caso  apaicando as

regras para resoaver confitos de atribucións [resoaución mediante Decreto do CRonseaao da Xunta  aogo de

ditame preceptvo do CRonseaao  CRonsuatvo da Xunta  de Gaaicia  (artgo 4.12 da Lei  1/1983  do 22 de

febreiro  da Xunta e da súa Presidencia e artgo 11.d) da Lei 9/1995  do 10 de novembro  do CRonseaao

CRonsuatvo de Gaaicia).

Segundo  informe  da  Asesoría  Xurídica  da  CRonseaaería  de  Innovación  e  Industria  (na  actuaaidade

CRonseaaería de Economía  Emprego e Industria) do 21 de novembro de 2007  nos acordos de coaaboración

entre  conseaaerías  da  Xunta  de  Gaaicia  ao  se  tratar  de  actuacións  de  coordinación  interna  entre

CRonseaaerías que pertencen a unha mesma administración  non é preceptvo o informe da devandita

Asesoría.
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SÉTIMA

O presente Acordo producirá efectos a partr da data da súa sinatura ata o 31 de decembro de 2018.

Serán causas de resoaución do presente Acordo as seguintes:

a) Denuncia de caaquera das partes  que se instrumentará por escrito cun aviso previo mínimo de tres

meses.

b) Imposibiaidade sobrevida  aegaa  ou materiaa  de  desenvoaver  as  actvidades que consttúen o seu

obxecto.

c) Incumprimento totaa ou parciaa das caáusuaas e obrigas derivadas do presente Acordo.

d) Reestruturacións  funcionais  en  caaquera  das  insttucións  asinantes  que  fagan  inviabae  o  seu

cumprimento.

e) Desaparición das causas que motvaron a subscrición do Acordo.

f) Mutuo acordo das partes.

Nos casos de resoaución do Acordo  a CRomisión de seguimento deberá determinar a forma de terminar

as actuacións en curso afectadas.

E en proba de conformidade  as partes comparecentes asinan o presente documento  por dupaicado

exempaar e a un só efecto  no día e augar consignados no seu encabezamento.

O conseaaeiro A conseaaeira

de Economía  Emprego e Industria de Educación  Universidade e Formación Profesionaa

Francisco José CRonde López CRarmen Pomar Tojo
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