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

Referencia:

BINV-PC / 2019

Expediente: 2019000003595

RESOLUCIÓN 24154 DO 11/07/2019 POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN PROVISIONAL DAS
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2019- ÁREA DE POLÍTICAS CULTURAIS

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña
Logo de ver os seguintes antecedentes:
Primeiro.- Por Resolución da Presidencia 8027, do 28/02/2019 , aprobáronse as Bases Reguladoras das BOLSAS
INVESTIGACIÓN 2019- Área de políticas culturais publicadas no BOP nº 44, do 04/03/2019.
Segundo.- De acordo coas bases da convocatoria, por resolución da presidencia número 16665, do 14/05/2019,
designáronse os membros do tribunal. A primeira reunión do tribunal tivo lugar o día 11/06/2019 e a segunda reunión o día
27/06/2019.
Terceiro.- A totalidade das solicitudes referidas nesta resolución foron presentadas dentro do prazo establecido na
convocatoria e, agás as non admitidas, cumpren cos requisitos establecidos nela.
Cuarto.- Na partida orzamentaria 0612/3262/481 do Orzamento Xeral desta Deputación para o exercicio 2019, existe
consignación orzamentaria para facer fronte á concesión das bolsas propostas.
Quinto.- Constan no expediente o informe da Unidade Xestora, as puntuacións outorgadas e as actas do tribunal .
Sexto.- O tribunal manifestou que a solicitude de María Engracia Bella Piñeiro non esta correctamente clasificada polo que
acordase reasignar a solicitude á área de artes e humanidades conforme a base 5 da convocatoria.
Septimo.- O tribunal formulou a proposta de declarar deserta unha das bolsas por non acadar os criterios mínimos para a
súa concesión, de conformidade co previsto na base 6.2 da convocatoria.

RESOLVO:
1.- Aprobar as puntuacións das persoas solicitantes que se relacionan no Anexo 1.
2.- Declarar deserta unha das bolsas por non acada os criterios mínimos de concesión
3.- Conceder provisionalmente a bolsa á persoa solicitante que se relaciona no Anexo 2, polo importe que se indican, con
cargo á partida orzamentaria 0612/3262/481, sendo o importe total proposto de 8.000,00 €.
MINORAR o documento contable A con núm. de operación: 220190014233 (nº de expediente: 2019000003595) na
cantidade de 8.000,00 €, e o seu documento contable RC con núm. de operación: 220190003971 (nº de expediente:
2019000003595),
deixando
o
crédito
en
dispoñible
na
aplicación
orzamentaria
sinalada

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

5.- Abrir un prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución
provisional na web da Deputación Provincial da Coruña, para que as persoas solicitantes poidan comunicar, se é o caso, a
desistencia da solicitude, presentar alegacións ou presentar emenda de erros . Transcorrido o devandito prazo de 10 días
sen que por parte das persoas solicitantes se formule desistencia expresa, a subvención considerarase aceptada
tácitamente.
6.- A presente resolución provisional non xera dereito ningún a favor das persoas beneficiarias propostos. Só a publicación
da resolución definitiva xerará estes dereitos.

ANEXO 1. PUNTUACIÓNS
NOME

EXPEDIENTE
ACADÉMICO

CURRICULO

PROXECTO
INVESTIGACIÓN

TOTAL
PUNTOS

BUGARIN OSORIO, JACOBO

2,03

0,00

0,00

2,03

OTERO ORDOÑEZ, ABEL
O

2,28

1,16

3,5

6,94

ANEXO 2. CONCEDIDAS PROVISIONALMENTE
SOLICITUDES
Persoa
Beneficiaria

IMPORTE

OTERO ORDOÑEZ, ABEL

Expediente

2019000011560
Título
traballo:

O espazo da lectura. Análise das políticas
culturais en relación ó fomento da lectura e dos
hábitos lectores na provincia de A Coruña (1997Actualidade).

8.000,00

RPT-185

