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Addenda ao Convenio marco entre a Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional e a entidade financeira 

ABANCA Corporación Bancaria, S.A., para o desenvolvemento 

de actuacións en materia de emprendemento, educación 

financeira e formación profesional 

 

 

En Santiago de Compostela, a sete de outubro de dous mil dezanove  

 

 

REUNIDOS  

Dunha parte, dona             , conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional 

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 e 

da súa Presidencia e no Decreto 96/2018, do 26 de setembro, polo que se nomea conselleira 

de Educación, Universidade e Formación Profesional a                              . 

 E da doutra, don                , director xeral de Responsabilidade Social Corporativa, 

actuando en nome e representación de ABANCA Corporación Bancaria, S.A., (en adiante 

ABANCA), segundo consta no poder outorgado ante o notario del Ilustre Colexio de Galicia 

don                 , en data  23 de decembro de 2014 e baixo o nº 3151/14 de orden do seu 

protocolo.  

 

Ámbalas partes interveñen en función dos seus respectivos cargos no exercicio das facultades 

que, en nome das entidades que representan, teñen conferidas e,  

 

EXPOÑEN 

1. Que en data 6 de outubro de 2017 asinouse un Convenio marco entre a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, actualmente Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional de acordo co Decreto 138/2018, do 8 de novembro, 
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polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, e a entidade financeira ABANCA Corporación Bancaria, S.A., para o 

desenvolvemento de actuacións en materia de emprendemento, educación financeira e 

formación profesional 

 

2. Que a súa cláusula décimo primeira relativa á vixencia do convenio establece que: o 

convenio entrará en vigor na data da súa sinatura e terá unha vixencia de dous (2) anos, 

podendo prorrogarse por acordo das partes mediante a addenda correspondente. Non obstante, 

o convenio poderá denunciarse por calquera das partes; a denuncia deberá realizarse por 

escrito e con dous (2) meses de antelación á data prevista de finalización do convenio ou de 

calquera das súas prórrogas; e que unha vez expirado o prazo, ambas as partes están de acordo 

en ampliar a súa vixencia. 

 

3. En consecuencia as entidades asinantes acordan subscribir a presente addenda en base á 

seguinte,  

 

CLÁUSULA 

 

Única. A través desta addenda prorrógase  a vixencia do convenio durante dous anos máis. 

 

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

encabezamento. 

 

A conselleira de Educación, Universidade e 
Formación Profesional 

 
 
 
 
 
 
  

O  director xeral de Responsabilidade Social 
Corporativa de ABANCA, Corporación 

Bancaria, S.A.      
 
 
 
 
 
 

 


