
 

ADDENDA AO PROTOCOLO DE COLABORACIÓN,ASINADO O 21 DE 

OUTUBRO DE 2013, ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA (IGAPE) PARA O ESTABLECEMENTO DUN MARCO DE 

ACTUACIÓN CONXUNTA A FAVOR DO DESENVOLVEMENTO DO ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR E A CREACIÓN DE EMPRESAS NO ÁMBITO DO SISTEMA 

EDUCATIVO DE GALICIA 

 

 

 
Santiago de Compostela, trinta e un de decembro de dous mil trece 

 

 

                                                         REUNIDOS 

 

Dunha parte don Jesús Vázquez Abad, Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación desta, 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 Francisco José Conde López, Conselleiro de Economía e Industria e 

Presidente do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), en nome e 

representación de dito Instituto, actuando ao abeiro das facultades que lle concede o artigo 

11 da Lei 5/1992, do 10 de xuño, de creación do Instituto Galego de Promoción 

Económica. 

 

Os asinantes declaran acharse debidamente facultados e con capacidade necesaria para 

obrigarse na representación que ostentan nos termos deste documento e, ao efecto, 

 

                                                           EXPOÑEN 

 

1. Con data 21 de outubro de 2013 ámbalas partes subscribiron un Protocolo de 

colaboración para o establecemento dun marco de actuación conxunta a favor do 

desenvolvemento do espírito emprendedor e a creación de empresas no ámbito do 

sistema educativo de Galicia. 



 

2. Ao abeiro do estipulado no citado Convenio, os comparecentes, na representación que 

ostentan, subscriben a presente Addenda para cuxo efecto, 

 

                                                        ACORDAN 

 

1. Modificar a cláusula oitava do Protocolo substituíndo o parágrafo: “O protocolo 

entrará en vigor na data da súa sinatura e terá vixencia ata o 31 de decembro de 2013, 

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

obstante, o convenio poderá deneunciarse por calquera das partes. A denuncia deberá 

realizarse por escrito e con dous meses de antelación á finalización do convenio”. 

Polo seguinte parágrafo: 

“O prazo de vixencia deste Protocolo será ata o 31 de decembro de 2016, 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 finalización do protocolo”. 

2. O resto de cláusulas do Protocolo subscrito o 21 de outubro de 2013, terá plena 

validez durante a vixencia desta prórroga. 

   

E en proba de conformidade de canto antecede, asinan este documento, por duplicado, no 

lugar e data indicados. 

 

 

O CONSELLEIRO DE CULTURA, 

EDUCACIÓN  E ORDENACIÓN E 

UNIVERSITARIA  

O PRESIDENTE DO IGAPE                

 

 

 

 

 Jesús Vázquez Abad                                        Francisco José Conde López 
 

 


