
 

Addenda ao Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia e 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a 

Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sobre a 

colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional e nas 

ensinanzas deportivas 

 

 

Santiago de Compostela, vintenove de setembro de  dous mil dezasete 

 

REUNIDOS  

Dunha parte, don---------------, vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. 

 Doutra, don-------------, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

da Xunta de Galicia. 

 

Interveñen en representación de cadansúa 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. 

  

EXPOÑEN 

1. Que en data dezaoito de setembro de  dous mil quince asinouse un Acordo de colaboración 

entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a 

Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sobre a colaboración educativa 

nas ensinanzas de formación profesional e nas ensinanzas deportivas, para impartir as 

seguintes ensinanzas: 

• Ensinanzas de formación profesional correspondentes á familia profesional de 

Seguridade e Medio Ambiente, concretamente o ciclo formativo de grao medio 

Emerxencias e Protección Civil. 



 

• Ensinanzas deportivas, concretamente o ciclo formativo de grao medio Salvamento e 

socorrismo. 

Estas ensinanzas impártense compartidamente nas instalacións do Instituto de Educación 

Secundaria Antón Losada Diéguez, da Estrada, e nas instalacións da Academia Galega de 

Seguridade Pública, adscrita á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza. 

 

2. Que este acordo establece nas cláusulas cuarta e quinta os importes dos gastos de 

profesorado e dos gastos ordinarios específicos de funcionamento, respectivamente, das 

ensinanzas de formación profesional do ciclo formativo de grao medio Emerxencias e 

Protección Civil. 

 

3.  Que para dar continuidade a estas ensinanzas faise preciso, ante o novo curso escolar 2017-

2018, solicitar a ampliación do acordo, que neste curso fará referencia unicamente as 

ensinanzas de formación profesional, xa que deixarán de impartirse as ensinanzas deportivas. 

 

4. Por isto, as partes que interveñen acordan asinar unha addenda, ao citado acordo, que se 

rexerá polas seguintes, 

 

CLÁUSULAS  

 

Primeira . A cuantificación dos gastos de profesorado, aos que se fai referencia na cláusula 

cuarta do acordo, nas dúas anualidades do curso 2017-2018, sería a seguinte:  

• Profesorado non especialista, que asume a Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, estímase en: 

- Ano 2017, importe total euros: 13.418,98 euros. 
- Ano 2018 importe total euros: 27.788,00 euros. 

Estes importes irán con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias: 10.60.422M.120 para 
retribucións e 10.60.422M.160 para seguridade social e non supoñen incremento de gasto 
respecto das previsións orzamentarias actuais desta consellería. 
 
• Profesorado especialista, que asume a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza (Agasp), estímase en:  



 

- Ano 2017, importe total: 27.630,75 euros.  
- Ano 2018, importe total: 105.988,78 euros, dos que 30.000 euros configúranse 

para continxencias que puideran xurdir na execución do obxecto da presente 
addenda, na parte correspondente á Agasp.  

Estes importes irán con cargo á aplicación orzamentaria: 05.81.212A.226.17. 
 

Segunda. O estipulado na cláusula quinta do referido acordo, quedará redactado da seguinte 
forma: 
 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria farase cargo dos 

gastos de funcionamento necesarios para o desenvolvemento das ensinanzas obxecto deste 

acordo. Estes gastos de funcionamento, os das ensinanzas do 1º e 2º curso do CM 

Emerxencias e Protección Civil, estímanse nun importe máximo de 40.000 euros para o curso 

2017-2018. Este importe repartirase do seguinte modo: 17.000 euros para o ano 2017 e 23.000 

euros para o ano 2018, con cargo ao concepto orzamentario 10.60.422M.229 no que se 

contemplan os gastos de funcionamento dos centros que imparten ciclos formativos. O dito 

importe transferirase ao Instituto de Educación Secundaria Antón Losada Diéguez da Estrada, 

que deberá xustificar estes gastos de acordo co Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se 

desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non 

universitarios. 

 

Terceira. Ambas consellerías, co obxectivo de contribuír á formación en materia da 

protección civil e emerxencias, analizarán as posibilidades de realizar unha oferta modular do 

ciclo formativo de grao medio Emerxencias e Protección Civil. O desenvolvemento da mesma 

realizarase mediante addenda. 

 

Cuarta. A través desta addenda prorrógase a vixencia do acordo durante o curso escolar 

2017/2018. Os seus efectos económicos serán desde o 15 de setembro de 2017. 

 

Quinta. 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, as persoas, que por 



 

razón das actividades previstas nesta addenda, teñan acceso a datos de carácter persoal non 

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

 

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

para incluír e facer públicos os datos referidos  a esta 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.  

 

Sétima. A presente addenda posúe carácter administrativo por razón do contido e materias 

sobre as que a mesma versa, as cales ao abeiro do disposto no artigo 4 do Real decreto 

lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, a exclúen do seu ámbito de aplicación, sen prexuízo da aplicación 

dos principios desta lei para resolver as lagoas ou dúbidas que a súa aplicación suscite.  

 Dada a natureza administrativa deste instrumento xurídico, as controversias ou 

cuestións litixiosas que puideran xurdir 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, asínase a presente addenda no lugar e data indicados no 

encabezamento. 

 

O vicepresidente e conselleiro de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza  

 

 

 

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

O conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria 

 

 

 

----------- 

 


