
 

 

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria e o Consorcio da Zona 

Franca de Vigo para o impulso do emprendemento a través da 

creación de viveiros de empresas, concretamente no IES García-

Barbón de Verín 

 

 

 

 

Santiago de Compostela, dezaseis de decembro de dous mil quince 

 

 

 

REUNIDOS 

 

Dunha parte, don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, en representación desta consellería, e de 

conformidade coas atribucións conferidas no artigo 34.1 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de 

normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia e nos Decretos 129/2015, do 8 de outubro, 

polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia e 4/2013, do 10 de 

xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

 E doutra, dona Teresa Pedrosa Silva, delegada especial do Estado no Consorcio da 

Zona Franca de Vigo, organismo público dependente do Ministerio de Facenda, nomeada 

polo Real decreto 372/2012, do 10 de febreiro, actuando en nome e representación do dito 

ente público.  

 

Interveñen en función dos seus respectivos cargos e no exercicio das facultades que para 

convir, en nome das entidades que representan, teñen conferidas, 

 



 

 

EXPOÑEN 

 

1. Que o día vintetrés de marzo do 2015 asinouse un protocolo de colaboración entre a 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Consorcio Zona Franca de 

Vigo para o impulso do emprendemento a través da creación de viveiros de empresas. 

 

2. Que a súa cláusula segunda referida ás propostas de actuación contempla que para a 

consecución dos obxectivos propostos, a liña de actuación céntrase na colaboración dos 

asinantes para a creación de viveiros de empresa dentro da Rede de Viveiros de empresa en 

centros educativos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través 

do programa Emprende. Neste senso, as partes manifestan a súa vontade de implantación 

conxunta dunha serie de viveiros, a cal deberá plasmarse nos respectivos convenios de 

colaboración que sexan necesarios, debendo asinarse un convenio para cada un dos viveiros a 

desenvolver. 

  

3. Que quérese con este convenio desenvolver o protocolo asinado e fomentar a cultura do 

emprendemento entre o alumnado do IES García-Barbón de Verín, coa creación dun viveiro 

de empresa nese centro educativo. 

 

Por todo isto e de cara a promover a creación de empresas no ámbito do IES García-Barbón, 

as partes asinantes están dispostas a colaborar de acordo coas seguintes,  

 

CLÁUSULAS 

Primeira. Obxecto do convenio 

O obxectivo deste convenio é desenvolver o referido protocolo coa implantación dun viveiro 

de empresa no IES García-Barbón de Verín, e así promover unha cultura emprendedora que 

permita a creación de empresas para a posta en práctica das capacidades adquiridas polo 

alumnado na súa etapa educativa. 

 Este viveiro de empresa crearase coa colaboración do Consorcio Zona Franca de Vigo 

e formará parte da rede de viveiros de empresa en centros educativos da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través do programa Emprende.  

 



 

 

Segunda. Propostas de actuación 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria facilitará as instalacións 

axeitadas no IES García-Barbón de Verín e o persoal necesario para o asesoramento e 

acompañamento das persoas interesadas na creación de empresas desde este viveiro.  

 Pola súa parte, o consorcio colaborará no financiamento da execución das obras do 

viveiro e no equipamento necesario para o seu funcionamento, cun importe de 20.000 euros. 

O viveiro situarase na antiga vivenda do conserxe e terá unha superficie de 60 m2 na que se 

habilitaran dous postos para viveiristas, unha sala de xuntas e un despacho para a persoa 

titora; como se aprecia no Anexo.  

 As actuacións a realizar e os seus importes se describen a continuación: 

 

Capítulo Denominación  Importe 

Cap 01 Actuacións previas 2.256,43 € 

Cap 02 Albanelería e remates 6.739,50 € 

Cap 03 Divisións 989,00 € 

Cap 04 Reforma de aseo 1.000,00 € 

Cap 05 Instalación eléctrica e datos 3.082,00 € 

Cap 06 Pintura 2.462,00 € 

  TOTAL EXECUCIÓN 16.528,93 € 

  IVE (21%) 3.471,07 € 

  TOTAL ORZAMENTO 20.000,00 € 

  

O consorcio aboará o referido importe na conta: IBAN ES14 9000 0022 10 0350000022, da 

que é titular a Xunta de Galicia e unha vez incorporado ao orzamento desta consellería se 

procederá á remisión do mesmo ao IES García-Barbón de Verín. 

 Unha vez rematadas as actuacións o centro educativo remitirá á Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa a relación de facturas cos seus 

xustificantes de pago. O que será comunicado ao Consorcio da Zona Franca de Vigo, que terá 

a dita documentación a súa disposición para o que sexa necesario. 



 

 

No caso de non xustificar a totalidade do importe recibido ou que non se correspondan os 

gastos realizados coas actuacións previstas neste convenio, procederase á devolución do 

mesmo.   

 O Consorcio tamén apoiará as actividades formativas dirixidas ás persoas titoras do 

viveiro e ás persoas emprendedoras titorizadas, colaborando nas sesións de presentación de 

proxectos ante inversores para captar financiamento e apoio ás persoas emprendedoras 

titorizadas no viveiro do IES García-Barbón de Verín.  

 Ademais, a consellería encargarase de facer visible a participación do Consorcio da 

Zona Franca de Vigo na ampliación deste  viveiro.  

 

Terceira. Comisión de seguimento 

A comisión de seguimento, control e supervisión deste convenio é a prevista no protocolo 

asinado, reunirase cando se considere oportuno por calquera das partes asinantes e estará 

constituída por: 

A. Dous/dúas representantes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

B. Dous/dúas representantes do Consorcio Zona Franca de Vigo. 

C. Un/ha funcionario/a da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

que actuará como secretario/a. 

 

Cuarta. Vixencia do convenio 

Este convenio entrará en vigor na data da súa sinatura e finalizará a súa vixencia o 23 de 

marzo do 2018, data na que finaliza a vixencia do protocolo e no que se prevé a consolidación 

do viveiro de empresa do IES García-Barbón de Verín. O convenio poderá ser denunciado por 

calquera das partes por incumprimento das obrigas nel previstas. A denuncia esixirá escrito 

motivado dirixido á comisión de seguimento, cunha antelación de tres meses á data prevista 

de finalización do convenio.  

 

Quinta. Publicidade do  convenio 

Segundo o disposto no artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas 

prácticas na Administración pública galega, e no Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que 



 

 

se regula o Rexistro de convenios da Xunta de Galicia, este convenio será obxecto de 

inscrición no devandito rexistro. 

 

Sexta. Carácter administrativo do convenio 

Este convenio posúe carácter administrativo por razón do contido e das materias sobre as que 

versa, as cales, ao abeiro do disposto no artigo 4.1 e 2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 

14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, o 

exclúen 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 xurdisen 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, se asina o presente documento por triplicado exemplar, a un só 

efecto, na data e  lugar indicados no encabezamento. 

 

 

O conselleiro de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria 

 

 

Román Rodríguez González  

A delegada especial do Estado  

no Consorcio da Zona Franca de Vigo 

 

 

Teresa Pedrosa Silva 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO    
Viveiro de empresas do IES García Barbón 

 
 

 
 

 

 


