
 

Addenda ao convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e  

Universidade e a empresa Uniter etiquetas, S.L., en materia de 

formación profesional dual. 

 

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2021 

 

 

REUNIDOS 

 

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

Xunta de Galicia, en representación desta consellería, en virtude do seu nomeamento polo Decreto 

111/2020, do 6 de setembro e no uso das atribucións que lle confire o Decreto 198/2020, do 20 de 

novembro, no que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade e o artigo 34.1 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa 

Presidencia. 

 

E doutra, don _________________, representante da empresa Uniter etiquetas, S.L., en virtude das 

atribucións concedidas por escritura pública ante o notario don ____________, con data __ de ___ 

de ____ e número de protocolo ____.  

 

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

nome das entidades que representan, teñen conferidas  

 

EXPOÑEN 

 

1º. Que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade asinou coa empresa Uniter etiquetas, 

S.L., un convenio para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de 

bolsas no IES Ramón Menéndez Pidal para o ciclo formativo de técnico superior en Transporte e 

Loxística. 

 

2º. Que o obxecto desta addenda é modificar o devandito convenio, no referente as  prazas ofertadas 

pola empresa. 

 



 

3º. Que as demais condicións e cláusulas establecidas no convenio asinado entre a Consellería de 

Cultura, Educación e Universidade e a empresa Uniter etiquetas, S.L., para a implantación dun 

sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas seguen vixentes nos seus mesmos 

termos. 

 

4º. Que a nova distribución de postos de formación por centro educativo no tocante á empresa Uniter 

etiquetas, S.L., é a seguinte: 

 

Centro educativo Centro de traballo Nº de prazas 

IES Ramón Menéndez Pidal  Uniter etiquetas, S.L. 2 

 

 

Lida esta addenda, atópana conforme e asínana  

 

  



 

1. ANEXO 

1.1 Identificación 

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a 

implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.  

Código: C2021006704 

 

 

 


