
 

Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de 

Galicia, S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de 

formación profesional 

 

 

 

 

 

Santiago de Compostela,  sete de outubro de dous mil dezaseis 

 

 

 

 

REUNIDOS 

 

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 don ------------, director xeral da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., 

con enderezo social no Centro Emisor de San Marcos, s/n, Santiago de Compostela, nomeado 

para o devandito cargo por Acordo de 4 de xaneiro de 2016 do Consello de Administración da 

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., en virtude das competencias e funcións 

atribuídas polo artigo 26 da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de 

comunicación audiovisual de Galicia, e polo artigo 22 dos estatutos sociais. 

 



 

 

Ambos interveñen en función dos seus respectivos cargos e no exercicio das facultades que, 

en nome das entidades que representan, teñen conferidas e,  

 

 

EXPOÑEN 

 

1. Que en data seis de outubro de dous mil dezaseis asinouse  un convenio entre a Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de 

Galicia, S.A. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional. 

 

2. Que este convenio establece na súa cláusula cuarta a posibilidade da obtención de 

titulacións de formación profesional e certificados de profesionalidade por parte dos/as 

traballadores/as da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., dentro do Plan de 

recoñecemento da experiencia profesional que desenvolve a consellería. 

 

3. Que o Real Decreto 1224/2009, de 17 de xullo, de recoñecemento das competencias 

profesionais adquiridas pola experiencia laboral, contempla no seu artigo 10.5 que as 

organizacións sindicais e empresariais máis representativas, en cada ámbito territorial, 

poderán solicitar, á Administración xeral do Estado ou á administración competente en cada 

Comunidade Autónoma, a realización de convocatorias específicas para dar resposta tanto ás 

necesidades de determinadas empresas, sectores profesionais e produtivos, como as de 

colectivos con especiais dificultades de inserción e/ou integración laboral. 

 

4. Que a través desta addenda quérese desenvolver un proceso de recoñecemento das 

competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral dos traballadores da 

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. 

 

En consecuencia, as entidades asinantes, de conformidade co exposto, formalizan o presente 

convenio de colaboración no campo da formación e da aprendizaxe de acordo coas seguintes  

 

 



 

CLÁUSULAS 

 

Primeira. Obxecto da Addenda 

O obxecto da presente addenda e desenvolver a cláusula cuarta do convenio: Plan de 

recoñecemento da experiencia profesional dos/as traballadores/as da Corporación Radio e 

Televisión de Galicia, S.A. 

Dentro do Plan de recoñecemento da experiencia profesional, a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria analizará coa Corporación Radio e Televisión de 

Galicia, S.A. a posibilidade de acreditar a experiencia profesional dos/as traballadores/as e do 

persoal das listaxes de contratación da corporación e convocar aquelas cualificacións 

profesionais vinculadas a determinados postos de traballo da mesma.  

 

Segunda. Compromisos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria   

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria realizará unha convocatoria 

específica do proceso de acreditación de competencias profesionais para os/as traballadores/as 

da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. ao longo do ano 2016. Ofertaranse as 

unidades de competencia incluídas nos ciclos formativos das familias profesionais de: 

 - Imaxe e son. 

 - Electricidade e electrónica. 

 - Administración e xestión.  

Concretamente as incluídas nos seguintes ciclos formativos: 

-CS Iluminación, captación e tratamento de imaxe. 

-CS Produción en audiovisuais e espectáculos. 

-CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos. 

-CS Son para audiovisuais e espectáculos. 

-CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos. 

-CS Administración e finanzas. 

 O número máximo de participantes será  de  300. 

  A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará na páxina 

web www.edu.xunta.es/fp a resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa da convocatoria específica do proceso de acreditación, a 



 

oferta de unidades de competencia, o número de prazas, os prazos de presentación das 

solicitudes de inscrición, o calendario e demais aspectos do desenvolvemento do 

procedemento.  

 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación universitaria ofrecerá no 

desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias quendas de mañá e tarde que 

permitan aos traballadores da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. asistir sen 

alterar as súas xornadas de traballo. 

 Así mesmo, a consellería incorporará dentro da súa oferta, para o curso 2017-18 e polo 

réxime de adultos, aqueles módulos que permitan aos/ás traballadores/as da Corporación 

Radio e Televisión de Galicia, S.A. completar a súa formación de cara á obtención, de ser o 

caso, da titulación que corresponda. 

 

Terceira. Compromisos da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.  

A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. para o desenvolvemento do proceso de 

acreditación de competencias profesionais comprométese: 

- A transferir á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria o 

importe de 50.000 euros: 25.000 euros transferiranse despois da entrega da 

convocatoria e os outros 25.000 euros ao iniciarse o proceso de asesoramento. 

- Á promoción e difusión da formación profesional a través dos medios audiovisuais 

propios da corporación co fin de trasladar á sociedade galega información útil e 

imparcial sobre os plans de actuación da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. As iniciativas a desenvolver concretaranse a través da 

comisión de seguimento paritaria, prevista no convenio, que poderán materializarse 

na realización de entrevistas e na emisión de publicidade e microespazos destinados 

a divulgar e poñer en valor todos aqueles aspectos relacionados coa formación 

profesional e coa formación e cualificación dos futuros profesionais de Galicia. 

 

Cuarta. Vixencia da Addenda 

Esta addenda entrará en vigor na data da súa sinatura e rematará unha vez finalizado o 

proceso de acreditación de competencias profesionais e sempre dentro do prazo de vixencia 

do convenio. 

 



 

Quinta. Protección de datos  

De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de 

datos de carácter persoal, e co Real decreto 1720/2007 polo que se aproba o Regulamento de 

desenvolvemento da citada Lei orgánica, a consellería e a corporación que por razón do 

desenvolvemento desta addenda teñan acceso a datos de carácter persoal, non disporán dos 

mesmos con finalidade distinta á esixida polas accións desta addenda.  

 

Sexta. Publicidade da addenda, transparencia e bo goberno   

A firma desta addenda suporá o consentimento expreso do interesado á administración para 

incluír e facer públicos os datos referidos  á addenda de conformidade co artigo 15 da Lei 

1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, co artigo 8 da Lei 9/2013, do 9 de 

decembro, (BOE 10-12-2013) de transparencia, acceso á información pública e  bo goberno e 

co Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Convenios da Xunta de 

Galicia.  

 

 Lida a presente addenda,  atópana  conforme e asínana, no lugar e data indicados. 

 

O conselleiro de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 

 

 

Román Rodríguez González 

O director xeral da Corporación Radio e 
Televisión de Galicia, S.A. 

 

 

--------------- 
 

 

 

 

 


