
                                                          

ACORDO  DE  COORDINACIÓN  ENTRE  A  CONSELLERÍA  DE  ECONOMÍA,  EMPREGO  E

INDUSTRIA E A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

PARA A IMPLANTACIÓN DUN CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIOR EN

MANTEMENTO AEROMECÁNICO NO CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

AS MERCEDES.

En San ago de Compostela, a  28 de xaneiro de 2019

REUNIDOS

Don Francisco José Conde López, Conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta de

Galicia  e  Presidente  da  Axencia  Galega  de  Innovación,  actuando  no  exercicio  das

competencias que ten atribuídas polo ar go 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas

reguladoras da Xunta e da súa presidencia, modificada polas leis 11/1988, do 20 de outubro;

7/2002, do 27 de decembro; 2/2007, do 28 de marzo e 12/2007, do 27 de xullo e polo

Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de Innovación e se

aproban os seus estatutos, modificado polo Decreto 15/2014, do 6 de febreiro.

Dona Carmen Pomar Tojo, Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

de acordo co establecido no ar go 34 da dita Lei 1/1983, do 22 de febreiro.

Interveñen en función dos seus respec vos cargos e no exercicio das facultades que, para

convir en nome das en dades que representan, teñen conferidas e 

EXPOÑEN

PRIMEIRO.-

A Lei 14/2013, de 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, prevé

no  seu  ar go  11  a  formalización  de   protocolos  de  coordinación  entre  as  en dades
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integrantes do sector público autonómico  naquelas materias en que exista interrelación

competencial ou funcional.

Así  mesmo,  nos  ar gos  7  e  10   establece  que  as  relacións  entre  os  órganos  da

Administración  están  suxeitas  aos  principios  de  cooperación,  colaboración  e  asistencias

recíprocas  a  fin  de  garan r  a  eficacia  do  sector  público  e  o  uso  eficiente  dos  recursos

públicos. Estes principios faranse efec vos a través de protocolos de coordinación.

SEGUNDO.-

Co obxec vo de impulsar o sector aeronáu co en Galicia e,  en concreto,  de fomentar a

creación  dun  polo  de  inves gación  e  tecnoloxía  aeronáu cos,  con  capacidade  de

converterse nunha referencia a nivel internacional –fundamentalmente no segmento dos

vehículos non tripulados (UAV)-, a Administración autonómica de Galicia, a través da Axencia

Galega de Innovación (en diante GAIN) da Consellería de Economía, Emprego e Industria, co

apoio  do Ministerio  de  Economía e Compe vidade (actualmente Ministerio  de  Ciencia,

Innovación e  Universidades)  da  Administración Xeral  do Estado e o  Ins tuto  de Técnica

Aeroespacial,  deseñou  a  Civil  UAVS  Ini a ve,  unha  inicia va  estratéxica  que  pretende

impulsar a I+D+i civil en avións non tripulados a través da creación dun centro mixto de I+D+i

e da compra pública de servizos de I+D+i e de tecnoloxía innovadora.

A  través  da  Civil  UAVs  Ini a ve  preténdese  u lizar  a  contratación  precomercial,  cunha

formulación  integradora,  para  promover  a  u lización  de  UAVs  no  ámbito  civil  e,

especialmente,  na  mellora  dos  servizos  públicos  fomentando  desta  maneira  un polo  de

inves gación e tecnoloxía aeroespacial en torno ao aeródromo de Rozas.

A  inicia va  ar cúlase  en  dúas  fases:  (I)  acordo  de  asociación  para  o  desenvolvemento

precomercial (RFP-A) e (II) compra precomercial, compra pública de tecnoloxía innovadora e

asociación para a innovación (RFP-B). No marco da primeira fase,  e  como resultado dun

procedemento compe vo de diálogo, o 19 de abril de 2016 a Dirección de GAIN adxudicou

o Acordo de Asociación para o desenvolvemento pre-comercial a favor da oferta coordinada

das en dades INAER e INDRA, socios estratéxicos da Xunta para esta inicia va. No marco da

segunda fase, actualmente GAIN está adxudicando diversas licitaciónx de Compra Pública

Innovadora. 
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TERCEIRO.-

Que a  Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional na liña de promover

e fomentar a creación dun polo de inves gación e tecnoloxía aeronáu cos, ven de implantar

as ensinanzas de formación profesional do CS Mantemento aeromecánico, que se imparte

no CIFP As Mercedes de Lugo, nas instalacións do Ins tuto Nacional de Técnica Aeroespacial,

INTA,  e nas  da empresa Ac vidades Aeronáu cas Lucenses, S.L.;  ensinanzas  que son de

oferta única en Galicia.

Neste  contexto,  ambas partes  coinciden no interese de promover actuacións no ámbito

educa vo relacionadas co dito polo tecnolóxico e, en consecuencia, consideran de interese

potenciar as referidas ensinanzas que se imparten no CIFP As Mercedes de  Lugo.

 

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

Acordo no campo da formación de acordo coas seguintes,

CLÁUSULAS

PRIMEIRA

Este Acordo subscríbese ao abeiro do es pulado nos ar gos 7, 10 e 11 da lei 14/2013, do 26

de decembro, de racionalización do sector público autonómico e ten por obxecto establecer

as condicións de colaboración entre a Consellería de Economía,  Emprego e Industria e a

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

SEGUNDA

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional impulsará as ensinanzas

de Formación Profesional de Aeronaú ca no Centro Integrado de Formación Profesional As

Mercedes, na cidade de Lugo.

TERCEIRA

Co fin de colaborar nos gastos derivados do compromiso establecido na cláusula anterior,

GAIN  transferirá  mediante  un  RCt  80.000  euros  con  cargo  á  aplicación  orzamentaria
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09.A3.561A.781.0 (Cód. de Proxecto 2015.016) dos orzamentos de GAIN para o ano 2019.

que se des narán a adecuar as instalacións onde se impar rá o ciclo ao que se refire este

Acordo mediante  a construción dunha aula de  formación de 60m2,  un taller  laboratorio

sobre 90m2 e uns aseos o que require un total de 202m2 cunha altura aproximada de 3,5m.

A  devandita  transferencia  instrumentarase  a  través  dos  correspondentes  documentos

contables que permitan as achegas entre organismos da Xunta de Galicia (Art. 64.1.g) do

Decreto Lexisla vo 1/ 1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de

Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia).

CUARTA

A  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional tramitará  a

correspondente ampliación de crédito, na aplicación que a con nuación se indica, para a

execución das actuacións previstas:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA ANO 2019

2019.10.10.422M.622.1

Cód. Proxecto  2016.00136
80.000 €

QUINTA

Cons tuirase unha Comisión paritaria de seguimento, composta por dous representantes de

GAIN  e  dous  representantes  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e

Innovación Educa va.

A Comisión de seguimento terá as seguintes funcións:

a) O seguimento do desenvolvemento e aplicación do presente Acordo e das ac vidades

realizadas, así como a adopción de decisións sobre os mesmos.

b) A  resolución  daquelas  dúbidas  que  puideren  xurdir  no  cumprimento,  execución  ou

interpretación deste Acordo.

c) A modificación das cláusulas con das no presente Acordo.
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SEXTA

O  presente  Acordo  ten  natureza  administra va,  rexéndose  polo  establecido  nas  súas

cláusulas,  e  no  seu  defecto  polo  previsto  na  Lei  16/2010,  do  17  de  decembro,  de

organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de

Galicia e na Lei  40/2015, do 1 de outubro,  de  réxime xurídico do sector público  e pola

lexislación sobre a materia obxecto do mesmo.

Os conflitos que se formulen resolveranse pola Comisión de seguimento e, no seu caso,

aplicando as regras para resolver conflitos de atribucións [resolución mediante Decreto do

Consello da Xunta, logo de ditame precep vo do Consello Consul vo da Xunta de Galicia

(ar go 4.12 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, da Xunta e da súa Presidencia e ar go 11.d) da

Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello Consul vo de Galicia).

Segundo  informe  da  Asesoría  Xurídica  da  Consellería  de  Innovación  e  Industria  (na

actualidade Consellería de Economía, Emprego e Industria) do 21 de novembro de 2007, nos

acordos de colaboración entre consellerías da Xunta de Galicia, ao se tratar de actuacións de

coordinación interna entre Consellerías que pertencen a unha mesma administración, non é

precep vo o informe da devandita Asesoría.

SÉTIMA

O presente Acordo producirá efectos a par r da data da súa sinatura ata o 31 de decembro

de 2019.

Serán causas de resolución do presente Acordo as seguintes:

a) Denuncia de  calquera das partes,  que se instrumentará por  escrito cun aviso  previo

mínimo de tres meses.

b) Imposibilidade  sobrevida,  legal  ou  material,  de  desenvolver  as  ac vidades  que

cons túen o seu obxecto.

c) Incumprimento total ou parcial das cláusulas e obrigas derivadas do presente Acordo.

d) Reestruturacións funcionais en calquera das ins tucións asinantes que fagan inviable o

seu cumprimento.
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e) Desaparición das causas que mo varon a subscrición do Acordo.

f) Mutuo acordo das partes.

Nos casos de resolución do Acordo, a Comisión de seguimento deberá determinar a forma

de terminar as actuacións en curso afectadas.

E en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan o presente documento, por

duplicado exemplar e a un só efecto, no día e lugar consignados no seu encabezamento.

O conselleiro A conselleira

de Economía, Emprego e Industria de Educación, Universidade e Formación Profesional

Francisco José Conde López Carmen Pomar Tojo
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