
 

Acordo de cooperación interadministrativo entre a 

Consellería de Economía e Industria e a Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria para o 

establecemento dun marco de actuación para a 

promoción das ensinanzas relacionadas co sector da 

lousa 

 

 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela, vinte seis de xullo de dous mil dez 

 

 

 

REUNIDOS  

 

Don Javier Guerra Fernández, conselleiro de Economía e Industria da Xunta de 

Galicia. 

Don Jesús Vázquez Abad, conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria da 

Xunta de Galicia. 

 

Ambos interveñen en representación dos seus  respectivos cargos 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 do seu Presidente. 

  



 
EXPOÑEN 

 

1. Que a Consellería de Economía e Industria, a través da Dirección Xeral de Industria, 

Enerxía e Minas, ten entre as súas competencias a dirección e o seguimento de todas as 

actuacións relativas aos rexistros específicos de empresas, entidades de formación e carnés 

profesionais, en materia de seguridade industrial. 

 

2. Que a Consellería de Economía e Industria, amósase receptiva con todas aquelas accións 

que contribúan a fortalecer os sectores produtivos, as nosas empresas e os seus produtos, 

de xeito tal que redunde na súa dinamización e desenvolvemento. Neste sentido ven 

impulsando especialmente a ordenación e desenvolvemento dos sectores relacionados coa 

minería de rochas ornamentais, apoiando múltiples actuacións de fomento, investigación, 

innovación tecnolóxica, formación, asesoramento e promoción comercial. Desde esta 

consellería coidase de que o sector da lousa se atope na mellor das posicións para avanzar e 

medrar apostando decididamente pola formación e por introducir a calidade e o I+D+I nos 

procesos e na tecnoloxía das empresas tendo en conta as novas sensibilidades sociais sobre 

o medio e o territorio, de xeito tal que redunde na mellora da súa produtividade, para iso é 

imprescindible ter traballadores ben formados. 

 

3 Que a Consellería de Economía e Industria ten o decidido propósito de afrontar a 

actualización da estrutura industrial de Galicia, razón pola cal construíu no seu día e 

equipou un edificio destinado a albergar unha Escola de Colocadores de Pizarra no 

concello de Carballeda de Valdeorras; sen embargo, a forte demanda destes profesionais 

fai necesario levar esta formación ata outras zonas do territorio galego. 

 

5. Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria é o órgano da 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia a quen lle corresponden, entre 

outras, as competencias e funcións en materia de planificación, regulación e administración 

do ensino regrado en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades; e, 



 
dispón dunha ampla rede de centros que imparten ensinanzas de formación profesional 

repartidos por toda a xeografía galega. 

 Así mesmo, a consellería é consciente da necesidade de potenciar a formación 

profesional, especialmente a que precisa o sector da construción, e de acordo coas súas 

demandas, esta disposta a prestar a colaboración necesaria para formar profesionais que 

respondan ás necesidades de formación das empresas do sector de colocadores de lousa. 

  

Que sendo coincidente os intereses de todos eles,  en virtude do exposto e no exercicio das 

competencias que teñen atribuídas, as partes intervenientes formalizan o presente acordo 

en base ás seguintes, 

 

 

CLÁUSULAS 

 

Primeira. O presente acordo ten por obxecto a colaboración das partes asinantes para 

ampliar a oferta, na Comunidade Autónoma, das ensinanzas de formación profesional 

relacionadas co sector da construción, concretamente, do módulo de Cubrición de 

edificios: lousas.  

 

Segunda.  A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria autoriza para o próximo 

curso escolar 2010-2011 a posta en funcionamento das ensinanzas do módulo de Cubrición 

de edificios: lousas, no concello da Coruña, no Centro Integrado de Formación Profesional 

Someso. Así mesmo, aportará o persoal docente necesario para impartir estas ensinanzas. 

 

Terceira. A Consellería de Economía e Industria promoverá o ensino deste módulo 

realizando accións de difusión destas ensinanzas e cunha achega económica que non 

superará os cen mil euros (100.000,00€) con cargo á aplicación orzamentaria 

08.04.741A.770.0 dos orzamentos da Consellería de Economía e Industria para o ano 

2010, cantidade que será transferida á Consellería de Educación e ordenación Universitaria 

que procederá á súa xestión cos fins recollidos e indicados a continuación:   



 
  Os gastos ocasionados na adaptación de espazos para poder impartir estas 

ensinanzas, estimados en 62.303,78 €, importe que se transferirá ao concepto 

orzamentario 09.01.422M.622.1. 

 O equipamento e as ferramentas necesarias para a realización das prácticas no 

centro educativo: material para o alumnado, material para o taller e os equipos 

individuais de protección,  estimado nun importe de 18.245,49 €, importe que se 

transferirá ao concepto orzamentario 09.01.422M.625.1. 

 O equipamento informático da aula polivalente, para 20 posto escolares, cuxo custo 

ascende a 19.450,73 €, con cargo ao concepto orzamentario 09.01.571A.626.0. 

 

Cuarta. Establecerase unha comisión de seguimento, control e supervisión que terá como 

funcións a programación, seguimento e avaliación das actuacións derivadas do presente 

acordo. 

 Esta comisión estará constituída por: 

a. Dous representantes da Consellería de Economía e Industria.  

b. Dous representantes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

c. Un funcionario da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que 

actuará como secretario. 

Esta comisión celebrará as reunións que considere oportunas para promover a realización 

das actuacións que poidan derivarse do presente acordo e resolver as cuestións que xurdan 

da súa aplicación. Para isto poderase invitar a participar na celebración das mesmas a 

aquelas persoas ou entes que se considere axeitado para a consecución dos obxectivos do 

presente acordo. 

 

Quinta. O presente acordo entrará en vigor na data da súa sinatura e terá unha vixencia de 

dous cursos académicos, podendo prorrogarse por acordo das partes mediante a addenda 

correspondente.  Non obstante, o acordo poderá denunciarse por calquera das partes; a 

denuncia deberá realizarse por escrito e con dous meses de antelación, en calquera caso as 

actividades docentes iniciadas deberán finalizarse. 

 



 
Sexta. O presente acordo de colaboración posúe carácter administrativo por razón do 

contido e materias sobre as que o mesmo versa, as cales ao abeiro do disposto no artigo 

4.1.c) e 2, da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, o exclúe do 

seu ámbito de aplicación, sen prexuízo da aplicación dos principios desta 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. 

 

Lido o presente acordo, atópano conforme e asínano na lugar e data indicados. 

 

O conselleiro de Economía e Industria  

 

 

 

Asdo.: Javier Guerra Fernández  

O conselleiro de Educación e Ordenación 

Universitaria 

 

 

Asdo.: Jesús Vázquez Abad 

 


