
 

Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria, e a Fundación 

Centro Oncolóxico Rexional de Galicia José Antonio 

Quiroga y Piñeyro sobre a promoción das ensinanzas de 

formación profesional da familia de Sanidade 

 

 

Santiago de Compostela, dezanove  de setembro de dous mil sete 

 

 

REUNIDOS  

 

Dunha parte, a Sra. Dona Laura Sánchez Piñón, conselleira de Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación dela, e de conformidade coas atribucións 

conferidas no artigo 34.1 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e do 

seu presidente. 

 Doutra parte, o Sr. Don Fernando Cachafeiro Villaverde, director xerente da Fundación 

Centro Oncolóxico Rexional de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro, en nome e 

representación dela, e facultado para este acto mediante o poder outorgado ante o notario do 

Ilustre Colexio da Coruña D.Francisco Javier Sanz Valdes,  con data 24 de abril de 1987, e 

número de protocolo 1.337. 

 

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

en nome das entidades que representan teñen conferidas. 

 



 

EXPOÑEN 

 

1- Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, consciente da necesidade de 

potenciar a formación profesional, en particular a que precisa o sector sanitario, se obriga a abrir 

camiños e a desenvolver novas técnicas demandadas polo mercado de traballo. Para solucionar 

isto no marco legal vixente, interesa experimentar os novos ciclos formativos que permiten a 

permanente adaptación dos currículos ás novas profesións. 

 

2- Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Centro Oncolóxico 

Rexional de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro coinciden en considerar que a adecuación da 

formación profesional ás demandas e ás necesidades do mundo laboral require unha activa 

participación e corresponsabilización dos axentes sociais, especialmente naqueles sectores e tipos 

de actividades que non conseguen cubrir as necesidades mínimas de empregos cualificados. 

 

3- Que estas institucións desexan seguir as recomendacións dos artigos 149-150 do Tratado da 

Unión Europea respecto das accións da Comunidade no ámbito da formación, polo que 

promoverán a cooperación entre centros docentes dos estados membros propiciando estadías e 

intercambios de alumnos e profesores. 

 

En consecuencia, estes organismos acordan subscribir o presente convenio, con base nas 

seguintes cláusulas. 

 

CLÁUSULAS 

  

Primeira. O presente convenio ten por obxecto manter a colaboración no campo da formación 

profesional específica entre a Fundación Centro Oncolóxico Rexional de Galicia José Antonio 

Quiroga y Piñeyro e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, na impartición de 

ensinanzas de formación profesional específica correspondentes á familia profesional de 

sanidade. 



 

 

Segunda. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria autorizará a posta en 

funcionamento e a organización das ensinanzas de formación profesional específica do ciclo 

formativo de grao superior de radioterapia, que se impartirán compartidamente nas instalacións 

do centro integrado de formación profesional Ánxel Casal-Monte Alto, da Coruña, e nas 

instalacións da Fundación Centro Oncolóxico Rexional de Galicia José Antonio Quiroga y 

Piñeyro. 

 

Terceira. A impartición das ensinanzas de formación profesional específica do ciclo formativo 

de grao superior de Radioterapia nas instalacións da Fundación Centro Oncolóxico Rexional de 

Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro, da Coruña, refírese ao módulo de Fundamentos e 

técnica de tratamentos de teleterapia, e ao módulo de Fundamentos e técnica de tratamentos de 

braquiterapia, para os que cómpren unhas instalacións especiais das que non dispón o CIFP 

Ánxel Casal Monte-Alto. 

 

Cuarta. A Fundación Centro Oncolóxico Rexional de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro 

achegará o profesorado especialista necesario para o desenvolvemento dos módulos referidos na 

cláusula anterior, que se imparten na citada fundación. A impartición destes módulos por 

profesorado especialista está prevista no Real decreto 544/95, polo que se establece o título de 

técnico superior en Radioterapia e as súas ensinanzas mínimas. 

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria farase cargo dos gastos de 

funcionamento necesarios para o desenvolvemento das ensinanzas obxecto deste convenio.   

 Os gastos de funcionamento destas ensinanzas, en concreto o ciclo formativo de grao 

superior Radioterapia, que asume a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 

estímanse nun importe máximo de 36.000 euros para o curso 2007-2008 e repartiranse do 

seguinte modo: 15.000 euros para o ano 2007 e 21.000 euros para o ano 2008, con cargo ao 

concepto presupostario 09.02.422M.229.13 no que se contemplan os gastos de funcionamento 

dos centros que imparten ciclos formativos. Dito importe transferirase ao CIFP Ánxel Casal- 

Monte Alto da Coruña, quen deberá xustificar estes gastos de acordo co Decreto 201/2003, do 20 



 

de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros docentes 

públicos non universitarios. 

 

Quinta. Estas ensinanzas formarán parte da oferta formativa do CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, 

da Coruña, para todos os efectos académicos e administrativos. Correspóndelle á Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria o establecemento, o desenvolvemento e a supervisión dos 

plans educativos propios da consellería. O centro, nos seus ciclos formativos específicos, queda 

sometido ao servizo de inspección educativa da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, segundo a normativa vixente para os centros públicos. 

 

Sexta. Establecerase unha comisión de seguimento, control e supervisión, que se reunirá cando 

así o solicite calquera das partes, constituída por: 

a) O Director Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, ou persoa en 

quen delegue. 

b) Un inspector de formación profesional, en representación da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria 

c) O director do CIFP Ánxel Casal-Monte Alto. 

d) Tres representantes da Fundación Centro Oncolóxico Rexional de Galicia José 

Antonio Quiroga y Piñeyro. 

e) Un funcionario da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que 

actuará como secretario. 

 

Sétima. As funcións da comisión serán as seguintes: 

a) Planificar e programar as accións relativas ás ensinanzas obxecto deste convenio. 

b) Fixar as normas para establecer a coordinación de horarios do persoal laboral, 

persoal docente e alumnado que realiza as súas actividades nas mesmas instalacións. 

c) Autorizar as actividades complementarias de interese para as ensinanzas 

profesionais obxecto deste convenio. 

d) Programar a realización do módulo de formación en centros de traballo. 



 

e) Efectuar o seguimento e a avaliación do convenio e propor as modificacións que se 

xulgaren necesarias. 

 

Oitava. Carácter administrativo do convenio 

O convenio terá carácter administrativo, e os seus efectos rexeranse polo establecido nas súas 

cláusulas. No non previsto, aplicaránselle os principios recollidos no Real decreto lexislativo 

2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos das 

administracións públicas. 

A xurisdición contencioso-administrativa será a competente para dirimir as cuestións litixiosas 

que puideren xurdir da aplicación do convenio. 

 

Novena. Este convenio entrará en vigor no  curso 2007/2008, terá unha vixencia dun curso 

académico e prorrogarase por acordo expreso das partes mediante a Addenda anual 

correspondente. O convenio poderá ser denunciado por calquera das partes por incumprimento 

das obrigacións previstas no mesmo. A denuncia esixirá escrito motivado dirixido á comisión de 

seguimento, cunha antelación de tres meses. En todo caso, a supresión das ensinanzas realizarase 

curso a curso ata a súa extinción definitiva.  

 

Lido o presente convenio, atópano conforme e asínano na cidade e na data indicadas. 

 

A Conselleira de Educación e Ordenación 

Universitaria 

 

 

 

Laura Sánchez Piñón 

O Director Xerente da Fundación Centro 

Oncolóxico Rexional de Galicia José Antonio 

Quiroga y Piñeyro 

 

 

Fernando Cachafeiro Villaverde  

 


