
 

 

Cuarta Addenda ao Acordo de colaboración entre a Consellería 
de Educación, Universidade e Formación Profesional 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 

 

 

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2019 

 

 

REUNIDOS  

Dunha parte, dona Carmen Pomar Tojo, conselleira de Educación, Universidade e 
Formación Profesional da Xunta de Galicia. 

Doutra, don Francisco Conde López, conselleiro de Economía, Emprego e Industria 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 
reguladora da Xunta e da súa Presidencia. 

 

EXPOÑEN 

1. Que o 20 de abril de 2018 asinouse un 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. 

Este acordo foi actualizado a través de sucesivas addendas asinadas entre a dita data e a 
actualidade. 



 

 

2. Que a Consellería de Economía, Emprego e Industria establece anualmente a 
programación de accións formativas de formación profesional para o emprego dirixidas a 
persoas traballadoras desempregadas, que teñen por obxecto a súa cualificación 
profesional. 

3. A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional autoriza cada curso 
escolar a oferta de ciclos formativos de formación profesional inicial na nosa Comunidade 
Autónoma coa finalidade de preparar ao alumnado para o desempeño cualificado das 
diversas profesións, o acceso ao emprego e a participación activa na vida social, cultural e 
económica. 

4. Que a Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación 
Profesional, na súa disposición adicional quinta, establece que as Administracións 
Públicas, no ámbito das súas competencias, consolidarán unha rede estable de centros de 
formación profesional, constituída, entre outros, polos centros integrados públicos de 
formación profesional e polos centros públicos do sistema educativo que ofertan formación 
profesional. 

Tamén sinala 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. 

5. Por todo o anterior, ambas consellerías, co fin de contribuír á mellora das cualificacións 
e da formación profesional para o emprego, 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 
sinatura desta cuarta addenda para adaptar a oferta formativa de formación profesional 
nos centros educativos que impartan estas ensinanzas na nosa Comunidade Autónoma á 
realidade, tendo en conta a cancelación de algún curso e a incorporación doutros cursos.  

6. En consecuencia, ambas consellerías subscriben esta addenda, que se rexerá polas 
seguintes, 

 

CLÁUSULAS 
 
Primeira. O obxecto desta cuarta addenda é concretar a oferta de novos cursos de 
formación para o emprego que se impartirán no ano 2020, nos distintos centros 



 

 

educativos. Esta nova oferta de cursos de formación para o emprego relaciónase no 
Anexo I. 
 
Segunda. 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 
3.965.674,78 € con cargo aos orzamentos do ano 2020. Este importe distribuirase do 
seguinte xeito: 1.637.338,00 € para docencia (dos que 109.000,00 € corresponderían aos 
custos de seguridade social), e 2.328.336,78 € para outros custos.  

Para este financiamento terase en conta os importes, que xa figuran nos orzamentos da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, derivados dos cursos 
cancelados durante o ano 2019, que se relacionan no anexo II, e de acordo coas 
aplicacións orzamentarias previstas na cláusula sétima do acordo. 

Neste sentido, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 
procederá á ampliación de crédito procedente da Consellería de Economía, Emprego e 
Industria, na aplicación orzamentaria 10.30.422M.151 para o ano 2020, polo importe de 
1.227.136,00 € ao que se incorporarán 301.202,00 €, cantidade excedente do 2019; e 
tamén, procederase á ampliación de crédito na aplicación orzamentaria 
10.30.422M.160.00 polo importe de 109.000,00 €, do que se deducirá a cantidade 
excedente do 2019, no seu caso. 

Así mesmo, dado que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 
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 10.20.422M.229 para o ano 2020, polo importe de 
1.617.864,85 €, ao que se incorporarán 710.471,93 €, cantidade excedente do 2019. 

A isto hai que engadir, o financiamento da Addenda ao Acordo de colaboración entre a 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Consellería de 
Economía, Emprego e Industria para impartir programas formativos de formación 
profesional básica e programas específicos para a formación de persoas con necesidades 
formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación 
profesional na comarca de Ferrolterra, segundo se contempla na súa  cláusula segunda 
por un importe de 99.485,82 €, correspondente ao curso 2019-2020.  
Este financiamento (99.485,82 €) correrá a cargo da aplicación orzamentaria 
10.20.422M.229, na que existe crédito derivado do excedente procedente da cancelación 
de cursos correspondentes á programación do ano 2019, no marco da segunda addenda 



 

 

ao Acordo de colaboración entre a Consellería de 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.  
 
Terceira. Coa finalidade de facilitar ao alumnado participante o acceso ás bolsas e axudas 
reguladas mediante as correspondentes convocatorias periódicas do procedemento 
TR301V, os centros beneficiarios do financiamento ao que se refire esta addenda 
colaborarán a través do coordinador de cada curso na tramitación das solicitudes de 
bolsas e axudas que efectúe o alumnado desempregado. Así mesmo, as persoas 
responsables da coordinación dos cursos colaborarán coas unidades administrativas da 
xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria para garantir que a 
instrución e tramitación que efectúen os centros educativos repercutan na xestión eficiente 
das correspondentes solicitudes. 

Esta colaboración levará consigo, como mínimo, as seguintes tarefas, fundamentalmente 
a través da administración electrónica: 

 Informar o alumnado, en tempo e forma, dos dereitos que ostentan en canto a 
bolsas e axudas, así como dos prazos para presentar a solicitude e da 
documentación necesaria. 

 Auxiliar o alumnado no trámite de solicitude, facilitando os medios electrónicos 
axeitados para que poida facer efectiva, por esta vía, a súa solicitude e incorporar a 
documentación complementaria nos prazos establecidos. 

 Fomentar que o alumnado delegue expresamente no persoal do centro a 
formulación da solicitude sempre que este último o considere conveniente. Nestes 
casos, o persoal do centro encargaríase tamén de remitir a documentación 
complementaria de xeito electrónico e, sempre que o alumno ou a alumna o elixa, 
as notificacións e comunicacións da administración con este alumnado realizaranse 
por vía electrónica a través do enderezo electrónico do centro.  

 Colaborar co alumnado na contestación aos requirimentos de corrección das 
solicitudes e actualizar dilixentemente e, en calquera caso, antes dos límites 
establecidos, a información para a tramitación e xestión das bolsas e axudas na 
aplicación SIFO. 

 
Así mesmo, e como experiencia piloto, implantarase nun centro dependente da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e noutro dependente da 



 

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria, no primeiro trimestre do 2020, o sistema 
de control biométrico COBIPE, segundo os parámetros establecidos ao efecto pola 
Amtega e a Subdirección Xeral de Promoción Laboral, como instrumento tecnolóxico, que 
xunto a SIFO, facilita o control de asistencia do  alumnado. 
 
Cuarta. Esta addenda ten a vixencia do acordo, ata o 31 de decembro de 2020. 
 
Quinta. Protección de datos de carácter persoal, de conformidade co disposto na Lei 
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos 
dereitos dixitais, e co Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, as persoas 
participantes 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.  

Neste sentido, haberá que atender ao contemplado no Regulamento (UE) 2016/679 
do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das 
persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de 
estes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46 CE (Regulamento xeral de protección 
de datos). 
 
Lida a presente addenda, atópana conforme e asínana no lugar e data indicados no 
encabezamento. 
 
 

A conselleira de Educación, 
Universidade e Formación Profesional 

 

 

Carmen Pomar Tojo 

O conselleiro de Economía, Emprego e 
Industria 

 

 

Francisco Conde López 

 

 


