CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVICIO
GALEGO DE SAÚDE, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, E A FUNDACIÓN
PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA PARA A OBTENCIÓN DE DATOS DE XENOTIPADO,
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS E DE INVESTIGACIÓN E OUTRAS DE INTERESE PARA AS PARTES
NO ÁMBITO DA MEDICINA XENÓMICA

MEMORIA XUSTIFICATIVA
O secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade, DECLARA:
Que a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde, a Universidade de Santiago de
Compostela, e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica subscribiron o 14/4/20 un
convenio de colaboración que ten por obxecto materializar e regular a colaboración entre a
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e a Universidade de Santiago de Compostela, a
través do CeGen-USC, para a realización de traballos destinados á obtención de datos de
xenotipado de variantes xenéticas e análise de niveis de metilación, en mostras de ADN humano
para a posterior análise e diagnóstico.
Este Convenio específico ten natureza administrativa e queda fora do ámbito de aplicación da Lei
9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, polo que se traspoñen ao
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo do Consello de 26 de febreiro
de 2014, segundo o establecido no seu artigo 6.1 da citada lei.
Así, o artigo 6.1 da Lei 9/2017 antes citada, determina que quedan excluídos do seu ámbito de
aplicación os convenios, cuxo contido non estea comprendido no dos contratos regulados na
mesma ou en normas administrativas especiais, celebrados entre si pola Administración Xeral do
Estado, as Entidades Xestoras e os Servizos Comúns da Seguridade Social, as Universidades
Públicas, as Comunidades Autónomas e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, as Entidades
locais, as entidades con personalidade xurídico pública delas dependentes e as entidades con
personalidade xurídico privada, sempre que, neste último caso, teñan a condición de poder
adxudicador.
No caso que nos ocupa, trátase dun convenio específico establecido entre a administración
sanitaria e unha universidade pública galega, que trae causa dun convenio marco previo, e que
ten por obxecto actividades científicas e de investigación. Ademais, queda excluído do convenio a
obtención dun beneficio económico directo para as partes, xa que a dotación económica
destinarase integramente á adquisición dos materiais necesarios para a realización das análises e
probas técnicas necesarias dentro o obxecto do convenio.
En atención ao exposto, e a fin de dar cumprimento ao preceptuado no artigo 15.2 da Lei 1/2016,
do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno de Galicia, estímase xustificado o recurso ao
instrumento convencional indicado, con exclusión doutras figuras.
O secretario xeral técnico
Alberto Fuentes Losada

