
 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 
www.edu.xunta.es 

ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE 

CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A DEPUTACIÓN DE 

PONTEVEDRA PARA O ESTABLECEMENTO DUN MARCO DE ACTUACIÓN 

CONXUNTA NOS CURSOS DE 4º, 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA A FAVOR DO 

DESENVOLVEMENTO DO ESPÍRITO EMPRENDEDOR NO MARCO DE 

EDUEMPRENDE 

 

Santiago de Compostela, 10 de setembro do 2018 

 

 REUNIDOS 

 

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

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación desta, 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 da súa presidencia e nos Decretos 177/2016, do 15 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 Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. 

 

Doutra, Dona Carmela Silva Rego, presidenta da Deputación de Pontevedra, facultada para a 

formalización deste convenio de colaboración pola Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 

Bases de Réxime Local. 

 

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 Pontevedra o 20 de setembro de 2016, asinouse un convenio de colaboración 

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

de Pontevedra para o establecemento dun marco de actuación conxunta nos curso de 4º, 

5º e 6º de Educación Primaria a favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no 

marco de Eduemprende. 
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2. Que na cláusula segunda do convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria e a Deputación de Pontevedra establécese o 

compromiso das partes. 

3. Que na cláusula cuarta do convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria e a Deputación de Pontevedra  establécese que 

terá vixencia  ata o 31 de decembro de 2018. 

4. En data 14 de setembro 2017 firmouse addenda ao convenio co obxecto de ampliar as 

accións do programa ao alumnado e profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, 

Formación Profesional, e Ensinanzas Especiais a favor do desenvolvemento do espírito 

emprendedor no marco de Eduemprende recollidas na cláusula primeira do convenio de 

colaboración entres a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a 

Deputación de Pontevedra. 

 

En virtude do exposto e no exercicio das competencias que teñen atribuídas, as partes 

intervenientes formalizan a presente addenda con base nas seguintes 

                  

                                                        CLÁUSULAS 

 

Primeira. O obxecto desta addenda é, de acordo co establecido na cláusula cuarta do convenio, 

prorrogar este convenio ata a data  30 de xuño de 2020.  

Segunda.  Mantéñense en vigor as demais cláusulas do convenio de colaboración entre a 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Deputación de Pontevedra  

asinado o 20 de setembro de 2016 e a Addenda do 14 de decembro de 2017. 

Lida a presente addenda, atópana conforme e asínana na data e lugar indicados ao comezo. 

 

 

O Conselleiro de Cultura, Educación              A presidenta da Deputación de Pontevedra 

e Ordenación Universitaria  

 

 

...............................................                                                                                             




