JOSÉ LUIS ALMAU SUPERVÍA - 17682224P
Data e hora: 17/10/2017 23:50
Secretario General NÚMERO: 2017 / 32078

GONZALEZ FORMOSO VALENTIN
Data e hora: 17/10/2017 22:41
Presidente de la Diputación de A Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes
Sección de Educación, Cultura e Deportes

Referencia: BINV-SX / 2017
Expediente: 2017000006045

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DAS BOLSAS INVESTIGACIÓN 2017ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS DURANTE O ANO 2017
Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña.
A Resolución de Presidencia nº 25986 do 22/08/2017 aprobou a concesión provisional das BOLSAS INVESTIGACIÓN
2017- Área de ciencias sociais e xurídicas, e concedeu un prazo 10 días hábiles para comunicar, se é o caso, o
desistimento da solicitude, presentar alegacións ou emenda de erros.

Con data 23/08/2017, 28/082017 e 05/092017 respectivamente presentan alegacións Manuel Cabanas Veiga, Brais
Romero Suárez e Carlos María Díaz Teijeiro respecto á súa non inclusión na resolución de concesión provisional o primeiro
e sobre a valoración do proxecto de investigación, o currículum ou a valoración do avalista os segundos.
.
Comprobouse pola unidade que Manuel Cabanas Veiga efectivamente non aparecía no listado da resolución de concesión
provisional das bolsas de investigación da área de ciencias socias e xurídicas pese a ser valorado e figurar sen embargo
na acta do tribunal polo que procede a publicación da súa puntuación.
Polo que se refire ás alegacións de Brais Romero Suárez o tribunal pon de manifesto que: “ … no proxecto o resultado de
1,9 sobre 2,5 resultou do feito de abordar un tema das características indicadas, mais a pesar do seu valor e de resultar
de interese presenta puntos febles na definición das fases do proceso investigador, na presentación das hipóteses de
partida e nos aspectos vinculados co marco ling{uístico. Polo que se refire aos méritios do currículo...consideráronse como
publicacións e documentos cientifico-técnicos aqueles de carácter académico, sometidos ás pertinentes revisións e
controis das que carecen as publicacións de tipo divulgativo...que non contaron para ningun CV dos presentados”
Respecto a o alegado por Carlos María Díaz Teijeiro, manifesta o tribunal que :...”o proxecto é solido e ben fundamentado
pero con limitado interese e impacto....que se limita a analizar os pronunciamentos xudiciais e resolucións administrativas
dos menores sometidos a tutela, sen entrar en cuestións doutra índole nin tan siquera de naturaleza cuantitativa que
permitan valorar por parte da comisión o impacto real de dita investigación. ...Polo que respecta á puntuación do campo
aval...a comisión considerou como un dos criterios a ter en conta e valorar o aval , a integración do mesmo nun equipo de
investigación cunha executoria acreditada no ámbito do proxecto que presenta. Neste caso non se acredtia a integración
do avalista e xa que logo do candidato nun equipo...”

Vistos o informe do Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes e o informe do Servizo de Fiscalización.

RESOLVO:

1º.-Modificar a resolución de concesión provisional da área de ciencias sociais e xurísdicas no senso de incluir a Manuel
Cabanas Veiga , sendo a súa puntuación a seguinte: Expediente (1,86), Currículo (1,5), Proxecto de investigación (0,5) e
Aval(1,66) que fan unha puntuación total de 4,36.

2º.-Desestimar as alegacións presentadas por BRAIS ROMERO SUÁREZ e CARLOS MARÍA DÍAZ TEIJEIRO.

3.- Conceder definitivamente as bolsas aos solicitantes que se relacionan no Anexo 1 polos importes que se indican, con
cargo á partida orzamentaria 0612/3262/481, sendo o importe total proposto de 24.000,00€.

4.- Dispor o gasto das bolsas concedidas con cargo á seguinte aplicación orzamentaria: 0612/3262/481, fase A, operación
nº 220170008127, importe:24.000,00€.

5.- Publicar a presente resolución na web da Deputación Provincial da Coruña, co que se entenderá notificada aos
interesados, de acordo co establecido no art. 45 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas.

A título informativo, publicar esta resolución no taboleiro de edictos.

ANEXO 1. CONCESIÓN DAS BOLSAS

Solicitudes
Persoa
beneficiaria

ANTONIO ALEJO JAIME

NIF

X8221429X

Expediente

2017000010159

Obxecto

Gobernanza y Refugiados Experiencias Exitosas y
Desafíos en las Ciudades de Galicia

Importe bolsa

8.000,00€

Persoa
beneficiaria

JESSICA GARABAL BARBEIRA

NIF

78806926W

Expediente

2017000008407

Obxecto

PERCEPCIÓN DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
CON DISCAPACIDADE E RELACIÓN CO SEU
BENESTAR PSICOSOCIAL

Persoa
beneficiaria

ZAPATA HUAMANI, GUILLERMO ANDRES

NIF

Y1431152Z

Expediente

2017000010238

Obxecto

Detección y análisis de los factores de tipo individual y
regional determinantes del nacimiento de las Nuevas
Empresas de Base Tecnológica (NEBT): Políticas para su
fomento

8.000,00€

8.000,00€

Total concedido

24.000,00€

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente recurso de reposición
potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou recurso contencioso-administrativo, perante o
Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no
prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso
de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto
expresamente
ou
se
produza
a
súa
desestimación
por
silencio.
Todo isto, sen prexuízo de que se exercite calquera outro recurso que se estime pertinente.
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