
 

Addenda ao Convenio marco entre a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a 

entidade financeira ABANCA Corporación Bancaria, 

S.A., para o desenvolvemento de actuacións en materia 

de emprendemento, educación financeira e formación 

profesional  
 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela, seis de outubro de dous mil dezasete  

 

 

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 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas 

reguladoras da Xunta e da súa Presidencia e nos Decretos 146/2016, do 13 de novembro, polo 

que se fixa a estrutura orgánica 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 dona ------------, directora de Responsabilidade Social Corporativa, actuando en 

nome e representación de ABANCA Corporación Bancaria, S.A., (en adiante ABANCA), 

segundo consta no poder outorgado ante o notario del Ilustre Colexio de Galicia don ----------, 

en data 23 de decembro de 2014 e baixo o nº 3151/14 de orden do seu protocolo.  

 

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

das entidades que representan, teñen conferidas e,  



 

 

EXPOÑEN 

1. Que o día seis de outubro asinouse un convenio marco entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria e a entidade financeira ABANCA para o 

desenvolvemento de actuacións en materia de emprendemento, educación financeira e 

formación profesional. 

 

2. Que   na súa cláusula segunda establécese a promoción do emprendemento e da educación 

financeira: ABANCA desenvolverá programas que fomenten a cultura emprendedora e a 

educación financeira entre o alumnado dos centros da nosa Comunidade Autónoma. Todas 

estas actuacións estarán enmarcadas no Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de 

Galicia, Eduemprende, que establece a estratexia de fomento da cultura emprendedora que a 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria lle transmitirá á comunidade 

educativa. 

 

3. Que dentro da estratexia de Responsabilidade Social Corporativa de ABANCA o 

emprendemento e a educación financeira ocupan un lugar prioritario e teñen como obxectivo 

proporcionar os coñecementos necesarios para que as persoas tomen decisións informadas 

sobre as súas finanzas.  

 

En consecuencia, as entidades asinantes, de conformidade co exposto, formalizan esta 

addenda de acordo coas seguintes, 

 

CLÁUSULAS 

Primeira. O obxecto desta addenda é a colaboración entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria e ABANCA para o desenvolvemento de actuacións 

para promover a educación financeira entre o alumnado dos centros dependentes desta 

consellería. 

 

Segunda. ABANCA comprométese a participar no proxecto de innovación “Configuración 

dunha tenda de comercio electrónico con CRM Prestashop. Posicionamento na internet e 

outras accións de difusión. Elaboración de material didáctico sobre comercio electrónico para 



 

uso da aula nos módulos da familia de Comercio e márketing”. Esta participación consistirá 

na cesión, por parte de ABANCA, dun TPV físico nunha contorna real e un TPV virtual 

nunha contorna de probas e real para a súa utilización nas labores formativas, acompañada de 

sesións de formación vinculadas cos servizos de medios de pago que se prestan desde as 

entidades financeiras. 

 

Terceira. Este proxecto vai dirixido ao alumnado dos centros dependentes da Consellería de  

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que impartan ensinanzas de formación 

profesional e prioritariamente ao alumnado das familias profesionais de Comercio e 

márketing e de Administración e xestión. 

 

Cuarta. A Consellería de  Cultura, Educación e Ordenación Universitaria realizará unha 

convocatoria a través da páxina web para que os centros se adhiran a este proxecto, nas 

condicións que se establezan na referida convocatoria.  

 

Quinta. Esta addenda entrará en vigor na data da súa sinatura e terá a mesma vixencia do 

convenio marco, podendo prorrogarse por acordo das partes mediante a addenda 

correspondente. Non obstante, poderá denunciarse por calquera das partes; a denuncia deberá 

realizarse por escrito e con dous meses de antelación á data prevista de finalización da 

addenda, ou de calquera das súas prórrogas. 

 

Sexta. 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, do 21 de decembro, 

polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da citada Lei orgánica, o alumnado e 

a empresa que por razón das actividades formativas teñan acceso a datos de carácter persoal, 

non disporán dos mesmos con finalidade distinta á esixida polas accións formativas.  

 

Sétima. A firma desta addenda suporá o consentimento expreso de ABANCA 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.  

 

E en proba de conformidade co exposto, ambas as partes firman a presente addenda por 

triplicado, no lugar e data indicados no encabezamento.  

 

O conselleiro de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 

 
 
 
 
 
 

Román Rodríguez González  

A  directora de Responsabilidade Social 
Corporativa de ABANCA, Corporación 

Bancaria, S.A.      
 
 
 
 
 

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


