
 

 

Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade e a empresa Viaqua, Gestión 

Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., sobre a colaboración 

educativa nas ensinanzas de formación profesional  

 
 
 
 
 
 

REUNIDOS  

 

Don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de 

Galicia, en representación desta consellería, e de conformidade coas atribucións conferidas no 

artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia 

e nos Decretos 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta 

de Galicia e 198/2020, do 20 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 

 

E don -----------------------, director de Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., 

actuando en nome e representación da empresa, en virtude das atribucións concedidas por 

escritura pública ante a notaria dona -----------------, con data 19 de febreiro de 2021 e número de 

protocolo 404.  

 

Interveñen en función dos seus respectivos cargos e en exercicio das facultades que en nome das 

entidades que representan, teñen conferidas e,  

 

EXPOÑEN 

1. Que en data dous de xuño de dous mil dezasete asinouse  un convenio entre a Consellería de 

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

e Universidade de acordo co Decreto 198/2020, do 20 de novembro, polo que se establece a 



 

 

estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, e a empresa Viaqua, 

Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. (en adiante Viaqua), sobre a colaboración 

educativa nas ensinanzas de formación profesional. 

2. Que este convenio ten como obxecto a colaboración no eido da formación profesional entre a 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Viaqua, nos seguintes campos de 

actuación: 

a) Establecemento  dun  programa  de formación  en  centros  de  traballo (FCT), para  o 

alumnado que curse formación profesional inicial e o desenvolvemento do mesmo nas 

instalacións da empresa Viaqua. 

b) Orientación na formación e actualización do profesorado dependente da Consellería de  

Cultura, Educación e Universidade. 

c) Obtención de titulacións de formación profesional e certificados de profesionalidade por 

parte dos traballadores e das traballadoras de Viaqua, dentro do Plan de recoñecemento 

da experiencia profesional que desenvolve a consellería.  

d) Impulsar un sistema de formación dual entendida como un conxunto de accións e 

iniciativas formativas, mixtas de emprego e formación, que teñen por obxecto a 

cualificación profesional do alumnado nun réxime de alternancia de actividade laboral 

nas empresas, que favoreza e complemente a adquisición das competencias profesionais 

do alumnado, coa actividade formativa recibida no centro educativo.  

e) Desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de 

innovación didáctica no ámbito da formación profesional nos centros públicos 

dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.  

f) Cesión de equipamentos para a realización de prácticas nos centros de formación 

profesional. 

g) Calquera outra colaboración de interese para ambas as partes, emprendemento, 

prevención de riscos laborais, etc. 

3. Que a cláusula décimo primeira relativa á vixencia do convenio, contempla que o convenio 

entrará en vigor na data da súa sinatura e terá unha vixencia de catro 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 meses 

de antelación á data prevista de finalización do convenio. 

 

4. Que, as partes están de acordo en ampliar a vixencia do convenio mediante a sinatura desta 

addenda que se rexerá polas seguintes,  

 

 

CLÁUSULAS 

 

Primeira. A través desta addenda prorrógase a vixencia do convenio durante catro anos máis; 

sen prexuízo de que o convenio poderá denunciarse por calquera das partes, a denuncia deberá 

realizarse por escrito e con dous meses de antelación á data na que se queira poñer fin á relación 

entre as partes. 

 

Segunda. As referencias feitas no convenio á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria enténdense feitas á Consellería de Cultura, Educación e Universidade tras a 

aprobación dos Decretos 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica 

da Xunta de Galicia, e o 198/2020, do 20 de novembro, polo que se establece a estrutura 

orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 

 

Terceira. De conformidade co disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 

protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, e co Real decreto 1720/2007, do 21 

de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, 

de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, as partes integrantes deste 

convenio que por razón das actividades formativas teñan acceso a datos de carácter persoal, non 

disporán dos mesmos con finalidade distinta á esixida polas accións formativas.  

Neste sentido, haberá que atender ao contemplado no Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas 

físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes datos e polo 

que se derroga a Directiva 95/46 CE (Regulamento xeral de protección de datos). 

 



 

 

Cuarta. A presente addenda posúe carácter administrativo por razón do contido e materias 

sobre as que o mesmo versa, as cales ao abeiro do disposto no artigo 4 da  Lei 9/2017, de 8 de 

novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico 

español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 

de febreiro de 2014, o exclúen do seu ámbito de aplicación, sen prexuízo da aplicación dos 

principios desta lei para resolver as lagoas ou dúbidas que a súa aplicación suscite.  

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

litixiosas que puideran xurdir 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 co exposto, as partes asinan esta addenda na data da súa sinatura 

dixital.  

 

 

O conselleiro de Cultura, Educación  

e Universidade 

Román Rodríguez González 

O director de Viaqua, Gestión Integral de  

Aguas de Galicia, S.A.U. 

----------------------- 

 

 

 

 


