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Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e 

Industria para a coordinación das ofertas de formación profesional 

nos centros que impartan ensinanzas de formación profesional da 

nosa Comunidade Autónoma 

 

 

En Santiago de Compostela, vinte de abril de dous mil dezaoito 

 

 

REUNIDOS 

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

Universitaria da Xunta de Galicia. 

Doutra, don Francisco Conde López, Conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. 

 

Interveñen en representación dos seus respectivos cargos 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. 

 

EXPOÑEN 

1. Que a Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, ten por 

obxecto a ordenación do sistema integrado de formación profesional, cualificacións e acreditación que 

responda ás demandas sociais, con eficacia e transparencia, a través das diferentes modalidades 

formativas. 

Esta lei, no seu artigo 9, indica que a formación profesional abrangue un conxunto de accións formativas 

que capacitan para o desempeño cualificado das diferentes profesións, para o acceso ao emprego e 
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para a participación na vida social, cultural e económica. Inclúe as ensinanzas propias da formación 

profesional inicial, as accións de inserción e reinserción laboral dos traballadores e das traballadoras, e 

as orientadas á formación continua nas empresas, que permitan a adquisición e a actualización 

permanente das competencias profesionais.  

Así mesmo, considera Centros Integrados de Formación Profesional aqueles que impartan todas as 

ofertas formativas ás que se refire o artigo 10.1 da devandita lei. Entre elas contémplanse os títulos e os 

certificados de profesionalidade, que constituirán as ofertas de formación profesional referidas ao 

Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. 

En canto á habilitación do profesorado de formación profesional, a disposición adicional primeira 

contempla que os funcionarios dos corpos de profesores de ensinanza secundaria e de profesores 

técnicos de formación profesional, sen prexuízo de seguir desempeñando as súas funcións na formación 

profesional específica, de acordo co establecido na disposición adicional décima, apartado 1, da Lei 

orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e de conformidade co que 

establezan as normas básicas que determinan a atribución da competencia docente aos profesores de 

ditos corpos, poderán desempeñar funcións nos demais ámbitos da formación profesional regulada 

nesta lei, de conformidade co seu perfil académico e profesional e co que ao efecto determinen as 

administracións competentes. 

 

2. Que a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación establece que a formación profesional no 

sistema educativo comprende un conxunto de ciclos formativos cunha organización modular, de 

duración variable e contidos teórico-prácticos adecuados aos diversos campos profesionais. Os ciclos 

formativos serán de grao medio e de grao superior, estarán referidos ao Catálogo Nacional de 

Cualificacións Profesionais e constituirán, respectivamente, a formación profesional de grao medio e a 

formación profesional de grao superior. Os estudos de formación profesional regulados nesta lei 

poderán realizarse tanto nos centros educativos que nela se regulan como nos centros integrados e de 

referencia nacional aos que se refire o artigo 11 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das 

cualificacións e da formación profesional. 

 

3. Que a Lei orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria da Lei de Economía Sostible, pola que se 

modifican as Leis orgánicas 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, 
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2/2006, de 3 de maio, de Educación, e a 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial, no apartado sete, 

engade unha disposición adicional quinta á Lei orgánica 5/2002, na que se establece que as 

Administracións Públicas, no ámbito das súas competencias, consolidarán unha rede estable de centros 

de formación profesional que permita harmonizar a oferta e avanzar na calidade da mesma; entre eles 

os CIFP e os centros públicos do sistema educativo que ofertan formación profesional. 

Ademais, contempla que as administracións educativas e laborais competentes establecerán o 

procedemento para que os centros autorizados para impartir formación profesional do sistema 

educativo, que reúnan os requisitos necesarios, poidan impartir tamén formación profesional para o 

emprego. 

 

4. Que a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o 

emprego no ámbito laboral, regula a planificación e o financiamento do sistema de formación 

profesional para o emprego no ámbito laboral, a programación e execución das accións formativas, o 

control, o seguimento e o réxime sancionador, así como o sistema de información, a avaliación, a 

calidade e a gobernanza do sistema. 

Entre as iniciativas de formación para o emprego que regula a antedita lei considerase a oferta 

formativa das administracións competentes para persoas traballadoras desempregadas, que inclúe os 

programas de formación dirixidos a cubrir as necesidades detectadas polos servizos públicos de 

emprego. 

Na súa disposición transitoria primeira establece que mentres non se desenvolvan regulamentariamente 

as iniciativas de formación profesional, manteranse vixentes as previstas no Real decreto 395/2007, do 

23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, e na súa 

normativa de desenvolvemento, agás as previsións recollidas na dita disposición. 

 

5. Que a Consellería de Economía, Emprego e Industria establece anualmente a programación de 

accións formativas de formación profesional para o emprego dirixidas prioritariamente a persoas 

traballadoras desempregadas, que teñen por obxecto a súa cualificación profesional. 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria autoriza cada curso escolar a oferta de 

ciclos formativos de formación profesional inicial na nosa Comunidade Autónoma coa finalidade de 
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preparar ao alumnado para o desempeño cualificado das diversas profesións, o acceso ao emprego e a 

participación activa na vida social, cultural e económica.  

 

6. Que ademais, tal e como se recolle no Acordo de Diálogo Social asinado en Galicia o 30 de xullo de  

2010, corresponde ás administracións públicas poñer todos os medios ao seu alcance para loitar contra  

o desemprego, constituíndo as políticas activas de emprego o instrumento axeitado para elo. Dentro  

destas políticas destacan, por unha banda, a formación, que ocupa un papel fundamental para mellorar  

a cualificación e a empregabilidade dos traballadores, de forma que aumenten as súas posibilidades de  

inserción no mercado de traballo e, por outra, o fomento do emprego, como mecanismo de inserción e  

permanencia no mercado de traballo.  

 

7. Que na Axenda da Competitividade “Galicia Industria 4.0”, aprobada polo Consello da Xunta o 13 de  

maio do 2015 se contempla a formación das persoas como un dos compoñentes necesarios do  

programa de reforzo das persoas e das organizacións, así como a necesidade de que o sistema  

formativo se oriente ás necesidades da industria, de maneira que cómpre que se impartan accións  

formativas vinculadas con certificados de profesionalidade relacionados coa Industria 4.0,  

nomeadamente as que se recollen no seguinte cadro:  

Certificados de profesionalidade Código 
Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión ELEE0109 
Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos ELEM0111 

Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial ELEM0311 

Mantemento de equipamentos electrónicos ELEQ0311 
Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en 
edificios ELES0108 

Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de 
locais e circuíto pechado de televisión ELES0109 

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de 
telecomunicacións en edificios ELES0208 

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de ELES0209 
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redes locais de datos 
Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipamentos de 
aeronaves FMEA0111 

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos FMEA0211 
Fábrica e montaxe de instalacións de tubaria industrial FMEC0108 
Soldadura con eléctrodo revestido e TIG FMEC0110 
Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG FMEC0210 
Operacións auxiliares de fabricación mecánica FMEE0108 
Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria 
industrial FMEE0208 

Deseño de produtos de fabricación mecánica FMEE0308 
Mecanizado por arranque de labra FMEH0109 
Produción en mecanizado, conformación e montaxe mecánica FMEM0209 
Mantemento e montaxe mecánica de equipamento industrial IMAQ0108 
Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas IMAR0108 
Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas IMAR0408 
Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos TMVG0109 
Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos TMVG0209 
Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de 
vehículos automóbiles TMVG0309 

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares TMVG0409 
Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos TMVL0209 
Embelecemento e decoración de superficies de vehículos TMVL0409 
Pintura de vehículos TMVL0509 
Operacións auxiliares de mantemento aeronáutico TMVO0109 
 

8. Que no informe sobre a Axenda 20 para o Emprego, que se abordou no Consello da Goberno da Xunta 

de Galicia do 3 de marzo do 2016, se inclúe o reto “Formación e capacitación como pancas de cambio” e 

se contemplan as medidas de reforzo e modernización dos centros de formación profesional para o 

emprego, desenvolvendo vínculos co seu contorno sectorial e local, así como de implantación de novos 

sistemas de formación atendendo ás necesidades do mercado.  

 

9. Que, en atención ao último informe de resultados, elaborado polo Observatorio do Emprego do 

Instituto Galego das Cualificacións, a partir da derradeira análise dispoñible da inserción laboral do 

alumnado participante nas accións formativas programadas pola Consellería de Economía, Emprego e 

Industria, priorízanse os certificados de profesionalidade que permiten acadar, de xeito directo, algunha 

habilitación profesional das especialidades formativas con mellores resultados; así mesmo, aténdense ás 
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necesidades formativas en cada comarca, con referencia ao grao de ocupabilidade que proporciona a 

formación no correspondente ámbito territorial, así como que se conte ou non con centros acreditados 

neses certificados de profesionalidade. 

 

10. Por todo isto, ambas consellerías, co fin de contribuír á mellora das cualificacións e da formación 

profesional, en conexión coa política de desenvolvemento económico e social e coa política industrial e 

de emprego, no exercicio das súas respectivas competencias e en cumprimento dos seus obxectivos, 

consideran necesaria a colaboración para coordinar a oferta formativa de formación profesional nos 

centros educativos que impartan estas ensinanzas na nosa Comunidade Autónoma. 

En consecuencia, ambas consellerías subscriben este Acordo, que se rexerá polas seguintes, 

 

CLÁUSULAS 

Primeira. Obxecto do Acordo. O presente Acordo ten por obxecto a colaboración entre a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria, para a 

coordinar as ofertas de formación profesional nos centros que impartan ensinanzas de formación 

profesional, da nosa Comunidade Autónoma, durante o seu período de vixencia, e adecuala á demanda 

e necesidades do tecido industrial de Galicia. 

 

Segunda. Formación profesional inicial. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  

autorizará para o período de vixencia deste convenio, a oferta das  ensinanzas de formación  

profesional inicial, polo réxime de persoas adultas e en oferta modular, nos seguintes Centros  

Integrados de Formación Profesional, dependentes da Consellería de Economía, Emprego e Industria:  

- Centro Integrado de Formación Profesional de Santiago: familia profesional de Agraria, módulos do CS  

Xestión forestal e do medio natural.  

- Centro Integrado de Formación Profesional de Coia: familia profesional de Instalación e Mantemento,  

módulos do CS Mecatrónica industrial.  

- Centro de Integrado de Formación Profesional Santa María de Europa de Ourense: familia profesional  

de Madeira, Moble e Cortiza, módulos do CM Carpintaría e moble.  
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Terceira. Respecto ás ensinanzas de formación profesional inicial, referidas na cláusula anterior e  

sempre que estas se impartan, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria asumirá:   

 Os gastos ordinarios específicos de funcionamento necesarios para o desenvolvemento das  

referidas ensinanzas por un importe máximo de 8.000 euros, para cada grupo de cada curso e  

ciclo, e con cargo ao concepto orzamentario 10.60.422M.229, no que se contemplan os gastos  

de funcionamento dos centros que imparten ciclos formativos, incluídos os consumibles,  

material informático, reposición de elementos e mantemento preventivo e reparación de  

maquinaria e elementos tecnolóxicos.   

 O persoal docente necesario para impartir as referidas ensinanzas, con cargo ao cupo de  

profesorado de ensino secundario asignado a esta consellería.   

 

Cuarta. A Consellería de Economía, Emprego e Industria atenderá os gastos xerais das instalacións dos 

centros, referidos na cláusula segunda; así como tamén, serán da súa competencia os derivados da 

conservación, reparación e mantemento do centro, como titular dos mesmos. 

 

Quinta. A todos os efectos académico-administrativos as ensinanzas de formación profesional inicial 

que se impartan nos referidos Centros Integrados de Formación Profesional dependentes da Consellería 

de Economía, Emprego e Industria, formarán parte da oferta formativa dos seguintes Institutos de 

Educación Secundaria: 

 Centro Integrado de Formación Profesional de Santiago, do CIFP Politécnico de Santiago de  

Compostela.   

 Centro Integrado de Formación Profesional de Coia, do IES Politécnico de Vigo.   

 Centro de Integrado de Formación Profesional Santa María de Europa, do IES Universidade  

Laboral de Ourense.   

Correspóndelle á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria o establecemento,  

desenvolvemento e supervisión dos planos educativos propios da consellería, quedando os centros nos  

seus ciclos formativos específicos sometido á inspección educativa da Consellería de Cultura, Educación  

e Ordenación Universitaria, segundo a normativa vixente para os centros públicos.  
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Sexta. Formación profesional para o emprego. A Consellería de Economía, Emprego e Industria 

autorizará a impartición dos cursos de formación para o emprego, nos centros educativos que impartan 

ensinanzas de formación profesional, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, que se relacionan no anexo I deste Acordo, á vista da proposta de accións formativas a 

impartir realizada con anterioridade pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

No marco deste acordo, en todos os cursos será obrigatorio a impartición do módulo transversal 

Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero (FCOO039) cunha duración de 10 

horas, das cales, cando menos dúas horas, deberán referirse á igualdade de xénero, vinculada coa 

igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e corresponsabilidade familiar e doméstica, coa 

finalidade de dar cumprimento ao que preceptúa a disposición á que se refire o seguinte parágrafo. 

Ademais, para completar a formación en igualdade, segundo o establecido no artigo 26 do Texto 

refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, 

aprobado mediante o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, impartirase un módulo formativo 

sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e sobre corresponsabilidade familiar e 

doméstica, cunha duración de oito horas (FCOXXX05).  

De igual xeito, no marco deste acordo, será obrigatorio o curso básico de prevención de riscos laborais 

nas especialidades formativas que se relacionan no anexo II deste Acordo 

 

Sétima. Respecto das accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas desempregadas, referidas 

na cláusula anterior, a Consellería de Economía, Emprego e Industria asumirá: os custos directos e 

asociados dos cursos, que se fixarán de acordo co establecido na orde TAS/718/2008 do 7 de marzo, 

polo que se desenvolve o RD 395/2007 do 23 de marzo, que regula o subsistema de formación 

profesional para o emprego en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras 

para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento. 

Este acordo tramítase ao abeiro do disposto no artigo 1º.1. da Orde da Consellería de Economía e 

Facenda do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de 

gasto, na redacción dada pola Orde do 27 de novembro de 2000, modificada pola Orde do 25 de 

outubro de 2001, quedando a execución deste acordo sometida á condición suspensiva de existencia de 

crédito axeitado e suficiente no momento da entrada en vigor. 
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O financiamento destes cursos será con cargo á aplicación 09.41.323A.229, que para tal fin utiliza a 

Consellería de Economía, Emprego e Industria, por un importe 4.541.530,95 euros con cargo aos 

orzamentos do 2018, para o período de xaneiro a agosto. Este importe distribuirase do seguinte xeito: 

1.887.462,00 euros para docencia (dos que 136.000 euros corresponderían aos custos de seguridade 

social), e 2.654.068,95 euros para outros custos.  

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria procederá á ampliación de crédito 

procedente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, na aplicación orzamentaria 

10.60.422M.151 para o ano 2018, no correspondente ao período de xaneiro a agosto, polo importe de 

1.751.462,00 euros, do que se deducirá a cantidade excedente do 2017 (283.007,00 euros), que non foi 

xustificada e que se incorpora a este ano; así mesmo, procederase á ampliación de crédito na aplicación 

orzamentaria 10.60.422M.160.00 polo importe de 136.000,00 euros, do que se deducirá a cantidade 

excedente do 2017 (135.825,24 euros), que non foi xustificada e que se incorpora a este ano. 

Así mesmo, dado que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria asume a xestión do 

pagamento dos gastos non docentes, tanto directos como indirectos, realizará unha ampliación do 

crédito procedente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, na aplicación orzamentaria 

10.50.422M.229 para o ano 2018, no correspondente ao período de xaneiro a agosto, polo importe de 

2.654.068,95 euros, do que se deducirá a cantidade excedente do 2017 (354.775,12 euros) que non foi 

xustificada e que se incorpora a este ano. 

 

Oitava. Subministrarase un equipamento de tecnoloxía Industria 4.0 para os centros educativos, de 

xeito que aporte unha maior adaptabilidade dos coñecementos e das competencias profesionais do 

alumnado de formación profesional a estas tecnoloxías da Industria 4.0, de xeito que se dota aos 

referidos centros dun equipamento que contribúa a mellorar a cualificación dos traballadores, e o sector 

agroforestal e o da fabricación mecánica contarán con man de obra cualificada que responda ás súas 

necesidades e, polo tanto, ao fomento do emprego, como mecanismo de inserción e permanencia no 

mercado de traballo. 

O devandito equipamento estará destinado ao sector agroforestal e ao da fabricación mecánica. 

Concretamente, o equipamento e os centros destinatarios serán: 

a. Dous simuladores forestais (autocargador e procesadora), para ensinanzas da familia 

profesional “Agraria”, para os seguintes centros:  
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- Un para o CIFP A Granxa de Ponteareas. 

- Un para o IES Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo. 

b. Dous centros de mecanizado – CNC de 5 eixos, para ensinanzas da familia profesional 

“Fabricación mecánica”, para os seguintes centros:  

- Un para o IES Politécnico de Vigo. 

- Un para o CIFP Ferrolterra de Ferrol.  

O referido equipamento financiarao a Consellería de Economía, Emprego e Industria con cargo á 

aplicación 09.41.323A.623.1, cun orzamento de 423.500 euros IVE incluído, e estará a disposición dos 

centros para poder usarse xa no curso escolar 2018-2019, destinándose preferentemente aos cursos de 

formación profesional ocupacional e continua (colectivos de desempregados e ocupados), sen prexuízo 

de que os centros os empreguen para os seus fins docentes fóra do horario dos cursos anteriormente 

mencionados. 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria fará a correspondente ampliación de 

crédito na aplicación orzamentaria 10.60.422M.625.1 

 

Novena. Terán preferencia para a participación nos cursos aos que se refire este Acordo os colectivos de 

persoas desempregadas que en cada momento determine a orde pola que se establecen as bases 

reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións 

formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 

Décima. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria levará a cabo todas as 

actuacións conducentes á instrumentación do correspondente expediente administrativo axustándose a 

normativa reguladora do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral e asumirá 

a xestión do pagamento dos custos do profesorado dos cursos de formación para o emprego que se 

impartan nos centros educativos, dependentes desta consellería. A Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria garante que o profesorado seleccionado para impartir a docencia reúne os 

requisitos de formación académica e experiencia profesional esixidos pola normativa correspondente. 
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Así mesmo, asumirá a xestión do pagamento dos gastos non docentes, tanto directos, como indirectos, 

dos cursos de formación para o emprego que se impartan nos centros educativos atendendo as 

instrucións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 

Undécima. A Consellería de Economía, Emprego e Industria asumirá o pagamento das axudas e bolsas 

para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación 

profesional para o emprego, no marco do procedemento que se establecerá regulamentariamente, pero 

corresponderá á/s unidade/s administrativa/s ou formativa/s que determine a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria a xestión, instrución e tramitación das solicitudes.  

 

Duodécima. A efectos de facilitar o desenvolvemento dos cursos de formación para o emprego nos 

centros educativos, e atendendo ás compatibilidades nos horarios do profesorado e no uso das 

instalacións, posibilitarase a impartición simultánea de distintas unidades formativas dentro dun mesmo 

módulo, sempre e cando resulte compatible coa normativa sectorial aplicable e, nomeadamente, co 

Real decreto que regule o certificado de profesionalidade en cuestión ou cos requisitos que impoña a 

especialidade formativa correspondente. 

Asemade, de xeito excepcional, e por causas que deberá acreditar o centro que o solicite, a Dirección 

Xeral de Orientación e Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria poderá 

autorizar a impartición de 6 horas diarias. 

Nas incidencias que poidan xurdir na execución das accións formativas, e que non se resolvan no marco 

do presente acordo, estarase ao que dispoña a orde pola que se convocan subvenciones para a 

programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Décimo terceira. Comisión de seguimento. Establecerase unha comisión de seguimento, control e 

supervisión, que se reunirá cando así o estime oportuno, co obxecto de determinar a programación, o 

seguimento e a avaliación das accións previstas no Acordo.  

Esta comisión estará constituída por:  

a) Tres representantes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
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b) Tres representantes da Consellería de Economía, Emprego e Industria.  

c) Un funcionario de calquera das dúas consellerías, que actuará como secretario.  

A comisión de seguimento, para o desenvolvemento operativo das súas funcións, contará co apoio 

dunha subcomisión técnica especializada, que se reunirá, como mínimo, de xeito mensual, e que estará 

formada polas persoas coordinadoras nomeadas por cada centro educativo, por dúas persoas 

representantes da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 

Décimo cuarta. Vixencia do Acordo. Este Acordo estará vixente desde o 1 de xaneiro de 2017 ata o 31 

de decembro de 2020, e poderase ampliar por acordo expreso das partes, mediante a correspondente 

addenda. O Acordo 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 e non terá efecto ata a finalización das accións formativas que se estean levando a cabo.  

 

Lido o presente Acordo, atópano conforme e asínano no lugar e data indicados no encabezamento.  

 

O conselleiro de Economía, Emprego e  

Industria  

 

 

Francisco Conde López  

O conselleiro de Cultura, Educación e  

Ordenación Universitaria  

 

 

Román Rodríguez González 

 


