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RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DAS BOLSAS INVESTIGACIÓN 2017ÁREA DE ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA DURANTE O ANO 2017
Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña.
A Resolución de Presidencia nº 26093 do 22/08/2017 aprobou a concesión provisional das BOLSAS INVESTIGACIÓN
2017- Área de enxeñería e arquitectura, e concedeu un prazo 10 días hábiles para comunicar, se é o caso, o desistimento
da solicitude, presentar alegacións ou emenda de erros.
Dentro do prazo de alegacións concedido, VANESSA MIRAMONTES VIÑA, presentou o 31/08/2017 aegacións á proposta
de concesión provisional baseadas no cambio de área da súa solicitude que pasou da Área de ciencias sociais e xurídicas
á Área de Enxeñería e arquitectura. Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no artigo 5 das bases da
convocatoria é potestade dos tribunais a reasignación a outra área no caso das soliciitudes que por erro do solicitante ou
polas súas especiais características non estean correctamente clasificados, coa finalidade de que sexan avalidado polo
tribunal competente

Vistos o informe do Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes e o informe do Servizo de Fiscalización.
RESOLVO:
1.- Desetimar as alegacións presentadas por Vanessa Miramontes Viña
2.- 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 16.000,00€.
3.- Dispor o gasto das bolsas concedidas con cargo á seguinte aplicación orzamentaria: 0612/3262/481, fase A, operación
nº 220170008130, importe:16.000,00€.
4.- 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

ALBERTA LORENZO ASPRES

NIF

76827022F

Expediente

2017000008053

Obxecto

O CAMIÑO INGLÉS A TRAVÉS DAS SÚAS
ARQUITECTURAS REHABILITADAS

Importe bolsa

8.000,00€

RPT-122

Persoa
beneficiaria

IAGO RODRÍGUEZ CABO

NIF

34263758Z

Expediente

2017000010629

Obxecto

Estudio e proposición de solucións de eficiencia
enerxética usando como base o Proxecto Life OPERE da
Universidade de Santiago de Compostela.

8.000,00€

Total concedido

16.000,00€

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.

RPT-122

