
 
ADDENDA AO “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E A DEPUTACIÓN DE 

PONTEVEDRA PARA O ESTABLECEMENTO DUN MARCO DE ACTUACIÓN 

CONXUNTA NAS ENSINANZAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN 

ESPECIAL, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E FORMACIÓN 

PROFESIONAL A FAVOR DO DESENVOLVEMENTO DO ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

NO MARCO DE EDUEMPRENDE”. 

REUNIDAS 

Dunha parte, Dona _______________________, que actúa en nome e representación da Consellería 

de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia, 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 da súa presidencia e no Decreto 96/2018, do 26 de setembro, polo que foi 

nomeada Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional. 

Doutra, Dona ______________________________, que actúa no nome e representación da Excma. 

Deputación Provincial de Pontevedra, en virtude do seu cargo como Presidenta do devandito 

Organismo e en función das atribucións que lle confire o artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local, e o artigo 105 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 

local de Galicia. 

Interveñen en funcións dos seus respectivos cargos e no exercicio das facultades que para convir, en 

nome das entidades que representan, teñen conferidas e 

EXPOÑEN 

1. Que en Pontevedra o 20 de setembro de 2016, asinouse un convenio coa denominación 

seguinte: “Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria e a Deputación de Pontevedra para o establecemento dun marco de actuación 

conxunta nos cursos de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria a favor do desenvolvemento do 

espírito emprendedor no marco de Eduemprende”. 

2. Que na cláusula segunda do Convenio de colaboración entre a Consellería e a Deputación 

de Pontevedra establécense os correspondentes compromisos e actuación para as dúas partes. 

3. Que na cláusula cuarta do Convenio de colaboración arriba referenciado establécese que terá 

vixencia ata o 31 de decembro de 2018. 

4. En data 14 de setembro de 2017 asinouse addenda ao convenio co obxecto de ampliar as 

accións do programa ao alumnado e profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, 

Formación Profesional, e Ensinanzas Especiais a favor do desenvolvemento do espírito 



 
emprendedor no marco de Eduemprende recollidas na cláusula primeira do Convenio de 

colaboración. 

5. En data 10 de setembro de 2018 asinouse addenda ao Convenio co obxecto de prorrogalo ata 

a data 30 de xuño de 2020. 

En virtude do exposto e no exercicio das competencias que teñen atribuídas, as partes intervenientes 

formalizan a presente addenda con base nas seguintes 

CLÁUSULAS 

Primeira. O obxecto desa addenda é, por un lado, o cambio de denominación do convenio xa que 

onde antes dicía “Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria e a Deputación de Pontevedra para o establecemento dun marco de actuación conxunta 

nos cursos de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria a favor do desenvolvemento do espírito emprendedor 

no marco de Eduemprende” agora debe dicir “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E A 

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA O ESTABLECEMENTO DUN MARCO DE 

ACTUACIÓN CONXUNTA NAS ENSINANZAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN 

ESPECIAL, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E FORMACIÓN PROFESIONAL A 

FAVOR DO DESENVOLVEMENTO DO ESPÍRITO EMPRENDEDOR NO MARCO DE 

EDUEMPRENDE” 

E, por outro lado, prorrogar a súa vixencia ata a data 30 de xuño de 2022. 

Segunda. Mantéñense en vigor as demais cláusulas do Convenio de colaboración entre a Consellería 

e a Deputación de Pontevedra asinado o 20 de setembro de 2016, a addenda do 14 de decembro de 

2017. 

Lida a presente addenda, atópana conforme e asínana na data e lugar indicados ao comezo. 

 

A Conselleira de Educación, Universidade e 

Formación Profesional 

 

 

 

 

Dona _______________________________ 

     A Presidenta da Deputación de Pontevedra 

 

 

 

 

 

Dona _______________________________ 

 


