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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLER~A DE CULTURA, EDUCACIÓN E 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E AS 1lNlVERSlDADES DA CORLIÑA, DE SAN'I'IAGO DE 
COMPOSTELA E DE VIGO PARA O FINANCIAMENTO DE CENTROS DE INVESTIGACION. 

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 201 3 

COMPARECEN 

D. Jesús Vázquez Abad, conselleiro de Cultura,Educación e Ordenación Universitaria, nomeado 
mediante o Decreto 29912012, do 2 de decembro, con arranxo ao disposto no aitigo 34 da Lei 
111983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente e o acordo do Consello da 
Xunta de Galicia do 27 de marzo de 1991, publicado pola Resolución da Consellería de 
Econornia e Facenda do 8 de abril de 1991 (DOG núm. 82). 

D. Xosé Luis Armesto Barbeito, reitor magnífico da Universidade da Coruña (en adiante UDC), 
en representación da mesma, en virtude das facultades que Ile confire o artigo 20.1 da Lei 
orgánica 612001, do 21 de decembro, de universidades. 

D. Juan José Casares Long, reitor magnífico da Universidade de Santiago de Compostela (en 
adiante USC), en representación da mesma, en virtude das facultades que Ile confire o artigo 
20.1 da Lei organica 612001, do 21 de decembro, de universidades. 

D. Salustiano Mato de la Iglesia, reitor magnífico da Universidade de Vigo (en adiante UVIGO), 
en representación da mesma, eii virtude das facultades que Ile confire o artigo 20.1 da Lei 
organica 612001, do 21 de decembro, de universidades. 

1 lnterveñen en función dos seus respectivos cargos e no exercicio das facultades que teñen 
conferidas e 

EXPONEN 

PRIMEIRO. Que a as universidades do SUG son entidades de Dereito Público que, xunto ca 
misión docente, desenvolven actividades de investigación e desenvolvemento científico e 
tecnolóxico o que as con,ligura coma un dos principais axentes xeradores de coñecemento en 
Galicia. 

Que as universidades do SUG teñen como i.in dos seus obxectivos a busca da calidade científica 
e a materialización da transferencia tecnolóxica a partires de resultados científicos para a mellora 
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do sistema económico e o benestar da sociedade galega. Contando para isto con infraestruturas 
científico-tecnolóxicas e capital humano, claves para lograr esta calidade. 

SEGUNDO. Que as Universidades son os axentes galegos que mellor compiten 
internacionalmente en programas de apoio á I+D+i respecto das empresas e Centros 
Tecnolóxicos, o que demostra a súa capacidade de xerar e difundir coñecemento. Conscientes 
do protagonismo central que se Ile concede tanto dende a Comisión Europea na Estrategia 
Europa 2020 como na Estratexia de Especialización lntelixente ( RIS3), corripre potenciar un 
cambio de modelo na estruturación da Investigación Universitaria a fin de atender os desafíos 
que debe afrontar o Sistema Galego de Innovación nos novos Programas Operativos da Unión 
E u ropea. 

TERCEIRO. Que no ano 2008 propiciase dende a Xunta de Galicia a organización dos gri-ipos 
máis dinámicos do Sistema Universitario Galego en torno a estruturas de investigación de 
dimensión superior ao grupo, nacen así as Agrupacións Estratéxicas como nova estrutura 
organizativa de investigación. Por Agrupacións estratéxicas enténdense unidades organizadas 
cun nivel de agregación superior ao grupo de investigación que, establecidas pola Universidade 
propoñente, teñan por obxectivo desenvolver unha actividade colaborativa estable e planificada 
con obxectivos de I+D e transferencia propios. 

Neste momento as agrupacións estratéxicas intégranse nas tres Universidades en Centros 
Singulares de investigación (CITIC, CIQUS, CIMUS, CITIUS, AtlanTIC, ECIMAT, CIA e CllVBlO ) 
que se crean tras o análises e a detección das súas fortalezas, superando estruturas 
académicas. 

CUARTO, , Que o Plan Estratéxico Galicia 2010-2014, establece como unha das pancas 
de desenvolvemento o impulso da I+D+i, dentro do eixo orientado a potenciar a 
do coñecemento, e enfocando os seus esforzos e recursos nunha econoriiía baseada 

n na investigación, a transferencia, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación como liñas de 
progreso económico. 

.A Así mesmo o Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan 12C) 
marca como obxectivo prioritario estimular o crecemento económico e social de Galicia mediante 
o impulso e a consolidación do seu capital científico e tecnolóxico, facilitando as relacións entre 



XUNTfl DE GflLICIfl Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACI6N www,edu,xunta,ec 
E ORDENACI~N UNIVERSITARIA 

os Ceritros de Coñecemento e as empresas. Unha das medidas que contempla é apoiar o 
desenvolvemento dos centros que favorezan a investigación, a innovación e a transferencia. 

Concretamente o Plan 12C recolle no Eixe Estratexico 2: Sociedade do Coñecemento, unha liña 
de actuación que se concreta no Reto 2 no que establece que é imprescindible unha maior 
estruturación do sistema público de investigación que precisa contar cun marco financeiro 
estable para a súa consolidación. 

A todo o anterior ven a sumarse o establecido na Estratexia de Especialización lntelixente (RIS 
3) deseñada para Galicia que ten por obxecto a concentración dos recursos de coñecemento 
dispoñibles no contexto rexional ao servizo dun número limitado de prioridades vencelladas ás 
fortalezas rexionais para favorecer unha especialización económica das rexións, axudándoas a 
competir nun contexto global. 

QUINTO. Que a Secretaria Xeral de Universidades, de acordo coas competencias que Ile 
outorgou o Decreto 412013, do 10 de xaneiro, de estrutura orgánica da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, debe velar pola promoción e xestión eficiente e integrada 
dos recl-irsos e capacidades de investigación do SUG para a súa vertebración e posta en valor 
no marco do sistema de Innovación. En'tre estas competencias están, a promoción da 
coordinación das universidades galegas no establecemento de programas, infraestruturas e 
actuacións en materia de investigación 

Por conseguinte, as partes abaixo asinantes acordan subscribir o presente convenio, que se 
rexerá por as seguintes 

PRIMEIRA. Obxecto do convenio 

deste convenio é establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración entre a 

(/ consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as Universidades do SUG para o 

r\ financiamento dos gastos correntes de Centros de Investigación siilgulares xa existentes nas 
Universidades para os anos 2013 e 2014 co fin de fortalecer as capacidades estratéxicas de 
investigación fundamental. 

-'\ Considéranse Centros de Investigación singulares, aqueles Centros de Investigación 
universitaria que contan cunha Agrupación Estratkxica, estrutura organizativa de investigación 

f superior ao grupo de investigación co obxectivo de desenvolver unha actividade colaborativa 
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estable e plariificada. Os centros de investigación que cumpren este requisito detállanse no 
Anexo l. 

Para esta acción esta conselleria corriprométese a contribuir ao financiamento dos gastos de 
funcionamento operativo dos Centros de Investigación (gastos correntes, contratos de persoal 
necesario para desenvolver a actividade investigadora ou de transferencia de teciioloxía, 
material funxible) necesarios para desenvolver a súa actividade . Dentro das dispoñibilidades 
orzamentarias a conselleria considera apropiado aportar un 15% do gastos dos centros ata un 
máximo de 450.000 euros por centro. A distribución queda como segue: 

Centros de Investigación que contan cunha Agrupación Estratéxica 

ClQUS USC 100.000E 1 350.000 € 1 
1 1 1 

ClTlUS 

AtlanTlC 

ECIMAT 

po ición de liderado internacional. 
stablécese unha axuda de 450.000 euros por centro de investigación. A contia establecida é un 

importe certo, quedando por conta do beneficiario a diferenza de ,financiamento necesario para a 
total execución da actividade subvencionada, debendo ser reintegrado o financiamento público 
unicamente no caso e polo importe que supere o custo total e real da actividade, segundo o 
establecido no aitigo 21.2 do Regulamento de subvencións de Galicia. $ 
A dotación para o exercicio 2013 establécese en 800.000 E e en 2.800.000 E para o 2014 con 
cargo á aplicación orzamentaria 09.40.561B.444.0 (código de proxecto 2009 00669) dos 
orzamentos xerais da X~.inta de Galicia de acordo co seguinte reparto por Universidade : 

CI A 

ClNBlO 

UDC 100.000 € 

USC 

UVlGO 

UVlGO 

SEGUNDA. Duración e contia da axuda 
A axuda ira destinada a subvencionar nos anos 2013 e 2014 parte do custo dos Centros de 
Investigación ~iniversitarios que conten cunha Agrupación Estratéxica co fin de reforzar a sua 

UVlGO 

UVlGO 

100.000 € 

100.000 € 

100.000 € 
pppp 

350.000 € 

350.000 € 

350.000 € 

100.000 € 

100.000 € 

350.000 € 

350.000 € 

xose
Resaltado
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A axuda é compatible con outras concedidas para o mesmo fin, pero en ningún caso, o importe 
da subvención aportada pola consellería poderá ser de tal contía que, illada ou en concorrencia 
con outras subvencións, supere o custo da actividade subvencionada, tal como se establece no 
artigo 17.3 da Lei 912007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

1 TERCEIRA. Compromiso das partes e obrigas 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria comprometese a coritribuir ao 

r financiamento dos gastos dos Centros de investigación relacionados na cláusula 1. 

Doutra banda, as Universidades do SUG corriprométense a promover o desenvolvemento de 
capacidades e actividades de I+D nos ámbitos científicos obxectivo dos seus centros, 
asegurando o mantemento do nivel de excelencia e a posición competitiva na produción 
cienti.fica dos grupos de investigación que desenvolven a siia actividade nos centros. 

De conformidade co artigo 31.7 da Lei 912007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e de 
conformidade co establecido no artigo 11 .e) do Decreto 1112009, do 8 de xaneiro, polo que se 
aproba o regulamento da Lei 912007, de subvencións de Galicia, a obriga de presentar a 
certificación do cumprimento de obrigas coa Administración piiblica da comunidade autónoma, 

/1 coa Administración do Estado e coa Seguridade Social substituirase por unha declaración 
responsable de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade 
Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración. 

1 
UARTA Fórmula de pagamento 

O pagamento a conta, realizarase contra a presentación, antes do 15 de decembro do exercicio 
correspondente, por parte da UDC, a USC e a UVlGO dunha memoria na que se dea conta do 
destino da achega e da certificación expedida polo órgano de control correspondente das tres 
uriiversidades na que se da toma de razón en contabilidade da achega. Especificarase o 

n F cumprimento da finalidade do presente convenio e que os fondos foron destinados a este fin, así 
como o detalle da realización dos pagamentos. 

Asemade deberase presentar unha declaración responsable de estar ao día no cumprimento das 
obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha 
outra débeda coa Administración así como unha declaración complementaria do conxunto das 
axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o 
mesmo fin, das distintas administracións públicas. 
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QUINTA. 

A subscrición do presente converiio non supón relación laboral, contractual ou de calquera outro 
tipo entre os profesionais que vaian desenvolver as actividades e a consellería, de tal xeito que 
non se Ile pode esixir responsabilidade algunha, indirecta ni subsidiaria, polos actos ou feitos 
acontecidos no desenvolvemento do mesmo. 

SEXTA. Comisión de seguimento 

Para o seguimento do Convenio ou coñecemento de calquera cuestión sobre a súa 
interpretación, modificación, resolución ou efectos do mesmo que poidan xi-irdir, crearase unha 

r Comisión mixta constituida do seguinte modo: 

tres membros da Secretaria Xeral de Universidades, dos que un actuará como 
presidente 

\I o Vicerreitorla da UDC responsable destas accións ou persoa en quen delegue. 

o Vicerreitorla da USC responsable destas accións ou persoa en quen delegue. 
I 

m o Vicerreitorla da UVlGO responsable destas accións ou persoa en quen delegue 

n 1 SETIMA ~ixencia do Convenio 

O presente convenio entrara en vigor na data da sua firma, sen prexuizo de que poidan atender 
accións realizadas desde o 1 de xaneiro de 2013 e tera vixencia ata o 31 de decembro de 2014. 

Non obstante o establecido no apartado anterior, este convenio poderá extinguirse por acordo 
e voluntario das partes, por desestimento dalgunha ou por denuncia do mesmo por 

incumpi'imento dalgunha delas, á que se comunicara fidedignamente, previa audiencia da 
mesma e con, polo menos, un mes de antelación. En calquera destes casos procederase a 
revogación das axudas, así coma ao reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a 
esixencia de xuros de mora nos casos previstos nos artigos 32 e 40 da Lei 912007, de 
subvencións de Galicia. 

L4 OITAVA. Natureza do Converiio 

C '  De acordo co establecido no artigo 36 de decreto 1112009, do 8 de xaneiro polo que se aproba o 
regulamento da Lei 912007, do 13 de xi-iño de subvencións de Galicia, este convenio esténdese a 
as tres universidades galegas non sendo necesaria promover a concorrencia competitiva dado 
que se financian todos os Centros de Investigación que contan con unha Agrupación Estratéxica 
das tres uriiversidades galegas. 
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O presente convenio de colaboración ten a natureza dos previstos no artigo 4 .1~)  do Real 
Decreto Legislativo 31201 1, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público, e se realiza ao amparo do establecido no artigo 6.1 da Lei 3011992 
de 26 de novembro, de Rexime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común, rexéndose aos seus efectos polo establecido nas cláusulas do mesmo, e 
polo establecido na Lei 912007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e seu Regulamento, 
aprobado por Decreto 1112009, de 8 de xaneiro 

NOVENA Pu blicidade 

Segundo a disposición adicional do Decreto 13212006, do 27 de xullo, as universidades do SUG 
consenten expresamente para que a Administración inclua e faga públicos, nos rexistros 
regulados neste decreto, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así 
como as sancións impostas. A reserva que puideran facer os peticionarios no senso de non 
autorizar a obtención dos datos ou a publicidade destes nos rexistros, que en todo caso terán 
que se expresar, poderá dar lugar a exclusión do proceso de participación para obter a axuda ou 

í á revogación do acto de outorgamento. 

Alén do anterior, as subvencións estarán sometidas á función interventora e de control financeiro 
exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que establece a Lei 
912007, de 13 de xuño, de sl~bvencións de Galicia. Así mesmo, estará sometida as actuacións de 
comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas, do Consello de Contas no 
exercicio das súas f~incións de fiscalización e control do destino das subvencións. 

1 DECIMA. Resolución de controversias. 

O presente Convenio réxese en canto a súa interpretación e desenvolvemento polo ordenamento 
administrativo, con expresa silbmisión das partes á xurisdición contencioso- 

nos termos que se establece no artigo 8.3 da Lei 3011992, do 26 de novembro,de 
Réxime Xuridico das Administracións Pijblicas e do Procedemento Administrativo Comijn. En 
todo caso, serán de aplicación os principios da vixente Lei de Contratos do Sector Público para 
resolver as dubidas que poidan suscitarse. 

A resolución das controversias e conflitos que se poidan formular sobre a interpretación e 
execución do presente Convenio deberán resolverse de mutuo acordo das partes, no seno da 
Comisión mixta de seguimento. Se non puideran alcanzar dito acordo, as posibles controversias 
deberan ser resoltas tal e como dispón o artigo 44 da Lei 2911998, do 13 de xullo, reguladora da 
xurisdición contencioso- administrativa. 
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Lid0 por todas as partes, por si mesmas, e como proba de conformidade co expresado no 
presente convenio, asinano e rubricano por duplicado, no mesmo lugar e data que se indica ao 
comezo. 

O conselleiro de C~ilti~ra, Educación e 
Ordenación Universitaria 

Xosé Luis Armesto Barbeito 

O Reitor da Universidade de Vigo 
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l ANEXO 1 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON AGRUPACIÓN 
ESTRATÉXICA 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

CITIC: Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións Co fin de 
potenciar o avance e a excelencia na I+D+i nas TIC, a innovación en novos produtos e servizos 
para a Sociedade da Información e o fomento da transferencia de resultados á sociedade cadea 
de valor do Software . 

Directora da Agrupación Estratéxica: Bertha Guijarro Berdiñas 

4- UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

B 
CIQUS: Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares. Forma 
parte da Rede de Centros Singulares de Investigación do Campus de Excelencia Internacional- 
Campus Vida e centra os seus obxectivos científicos na aplicación de estratexias 
transdisciplinares para a resolución de problemas cientificamente relevantes no ámbito da 
química biolóxica e no desenvolvemento de novos materiais funcionais. 

Directora da Agrupaciori Estratéxica: Ma Dolores Pérez Meira 

1 1 CITIUS: Centro de Investigacións en Tecnoloxías da Información da USC Ten por obxectivo 

U desenvolver uriha investigación de excelencia no eido das Tecnoloxías da Información e levar a 
r cabo actividades de I+D+i con Lin enfoque moi irii~ovador. 

Director da Agrupación Estratéxica: Paulo Félix Lamas 

CIMUS: Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas constitúese 
para favorecer o desenvolvemento dunha investigación interdisciplinar no árribito da 
Biomedicina, a través da interacción e colaboración dos equipos integrados no centro e con 

relevantes doutras institucións a nivel nacional e internacional. 

da Agrupación Estratexica: Carlos Diéguez González 
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UNIVERSIDADE DE VIGO 

ECIMAT: Agrupación Estratéxica Oceanografía Estación de Ciencias Mariñas de Toralla ten por 
obxecto dotar á universidade de infraestruturas de investigación de excelencia en temas do mar. 

Director da Agrupación:Ricardo Beiras Garcia-Sabell 

CIA: Campus Ourense. Centro de lnvestigacións Agroalimentarias ubicada en el Centro ClTl 
agroalimentario, 

Director da Agrupación Estratéxica: Jesús Simal Gándara 

CINBIO: Centro de Investigación en Biomédicina Xenética Química e Descubrimento de 
Fármacos, Nanomedicina, Xenórnica Computacional, Inmunoloxía, Endocrinoloxía. 
Neurociencias, Física aplicada (Medicina Física), Proteómica Analítica 

Director da Agri~pación Estratéxica: Ángel Rodríguez de Lera 

AtlanTlC : Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e Comunicacións. A misión de 
AtlantTlC é realizar investigación TIC pioneira a nivel mundial, para mellorar a competitividade da 
industria galega, española e europea, e axudar a responder ás demandas tecnolóxicas do sector 
socioeconórriico galego. 

1 Directora da Agrupación Estratéxica: Nuria González Prelcic 




