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RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN PROVISIONAL DAS BOLSAS
INVESTIGACIÓN 2022- ÁREA DE ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA
Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña
Logo de ver os seguintes antecedentes:
Primeiro.- Por Resolución da Presidencia 8465, do 16/02/2022 , aprobáronse as Bases Reguladoras
das BOLSAS INVESTIGACIÓN 2022- Área de enxeñería e arquitectura publicadas no BOP nº 34, do
18/02/2022.
Segundo.- De acordo coas bases da convocatoria, por resolución da presidencia número 26697, do
02/06/2022, designáronse os membros do tribunal. A primeira reunión do tribunal tivo lugar o día
06/06/2022 e a segunda reunión o día 20/06/2022.
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 2022, 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 calificador.
RESOLVO:
1.- Aprobar as puntuacións das persoas solicitantes que se relacionan no Anexo 1.
2.- Conceder provisionalmente as bolsas ás persoas solicitantes que se relacionan no Anexo 2,
polos importes que se indican, con cargo á partida orzamentaria 0612/3262/481, sendo o importe
total proposto de 20.000,00€.
3.- 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.
4.- 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.
5.- 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

EXPEDIENTE
ACADÉMICO

NOME

CURRICULO

PROXECTO
TOTAL
INVESTIGACIÓN PUNTOS

FERNÁNDEZ SAN MIGUEL, ANDRÉS

2,08

1,15

3,60

6,83

REY FURELOS, MARTIN

2,21

0,00

4,30

6,51

ANEXO 2. CONCEDIDAS PROVISIONALMENTE
SOLICITUDES

Persoa
Beneficiaria

IMPORTE

FERNÁNDEZ SAN MIGUEL, ANDRÉS
2022000019849
Análise Dinámica de Estruturas Moleculares
mediante Técnicas de Enxeñería

Persoa
Beneficiaria

10.000,00

REY FURELOS, MARTIN
2022000021003
Problemas de autovalores en optimización
topolóxica de estruturas. Unha metodoloxía
para o análise dinámico e pandeo.

10.000,00

RPT-185

