
 

 

Addenda ao Convenio entre a Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria e a empresa  

Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A. sobre a 

colaboración educativa nas ensinanzas de formación 

profesional 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela, vinteún  de setembro de dous mil doce 

 

 

 

REUNIDOS  

 

Dunha parte, don Jesús Vázquez Abad, conselleiro de Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación da mesma, 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. 

 Doutra,  don Rubén Bartolomé González, en nome e representación da entidade  

Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A. intervén en calidade de Director do 

Centro de San Ciprian. 

 

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 en data vintedous de setembro de dous mil dez asinouse un Convenio entre a 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a empresa  Aluminio Español 

S.A/Alúmina Española S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de 

formación profesional. 

 

2. Que a súa cláusula décimo sétima sobre a vixencia do convenio establece que O 

convenio entrará en vigor na data da súa sinatura e terá unha vixencia de dous 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, en calquera caso as actividades 

docentes iniciadas deberán finalizarse. 

3. Que unha vez expirado o prazo e necesario ampliar a vixencia do convenio mediante 

a Addenda correspondente. 

En consecuencia, estes organismos acordan subscribir esta addenda en base ás seguintes 

 

 

CLÁUSULAS 

Primeira. A redacción da  cláusula décimo sétima, sobre a vixencia do convenio  entre 

a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a empresa  Aluminio Español 

S.A/Alúmina Española S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de 

formación profesional, quedará do seguinte modo: 

Vixencia do convenio  

Ampliase a vixencia do convenio durante dous anos máis contados a partir da data da 

sinatura desta addenda. Non obstante, o convenio 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. 

 



 

Segunda. Engadir ao convenio a seguinte cláusula de confidencialidade:   

O alumnado e profesorado que participe nas accións formativas previstas no convenio 

que se desenvolvan nas instalacións da empresa (módulo de FCT e  ciclo formativo de 

química industrial) se comprometen a asinar os documentos de confidencialidade e 

cesión de datos que lles presentará a empresa. 

 

E, en proba de conformidade, asinan esta Addenda, por triplicado exemplar e a un só 

efecto, no lugar e data indicados no encabezamento. 

 

O Conselleiro de Educación e Ordenación 

Universitaria 

 

 

 

Asdo.: Jesús Vázquez Abad 

O Director da empresa Aluminio Español 

S.A/Alúmina Española S.A.  

 

 

 

Asdo.: Rubén Bartolomé González 

 


