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RESOLUCIÓN Nº 24696 DO 18/08/2020 POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE
ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA PARTICIPAR NA CONVOCATORIA DE BOLSAS INVESTIGACIÓN
2020- ÁREA DE ARTES E HUMANIDADES
Don XOSÉ REGUEIRA VARELA, Presidente en funcións da Deputación Provincial da Coruña

Vista a resolución do Presidente nº 21920, do 16 de xullo de 2020, pola que se aproba a relación provisional
das persoas admitidas e excluídas para participar na convocatoria de bolsas de investigación do ano 2020Área de artes e humanidades
As bases reguladoras das bolsas de investigación, publicadas no BOP nº 55 do 27 de marzo de 2020,
establecen que na primeira reunión que se realice, poderán reasignarse a outra área e por conseguinte a outro
tribunal, aqueles proxectos que polas súas especiais características ou por erro das persoas solicitantes, non
estean correctamente clasificados, coa finalidade de que sexan avaliados polo tribunal competente. O tribunal
da área de artes e humanidades reasignou o proxecto de CLARA VEIGA RILO á área de ciencias.
RESOLVO:
1º.- Aprobar a relación definitiva de admitidos e excluídos para participar na convocatoria de BOLSAS
INVESTIGACIÓN 2020- Área de artes e humanidades, de acordo co seguinte:

PERSOAS ADMITIDAS
ARIAS VAQUERIZO, CELIA
Paleodieta y paleocontaminación (Pb) en el noroeste de Iberia: estudio en restos arqueo faunísticos
BRUNO ESPERANTE PARAMOS
Sustentabilidade ambiental e políticas tecnolóxicas na gandería hiper-intensiva en Galiza (1960-2010)
BUSTELO ABUIN, JULIAN
Tralas pegadas dos primeiros rianxeiros: investigacións en torno ao henge do Campo Redondo (Asados,
Rianxo).
DONOSO CALVO, SARA
Facultade e profesión. Miradas de artistas contemporáneas galegas
FERNANDEZ PEREREIRO, MARIO
Castelos no aire. As fortalezas como símbolo do poder aristocrático na Gallaecia (400-600e.c.)
FERRANDEZ PEREZ, DANIELA
Historia e memoria do LGTB na Galiza contemporánea (1880-2017)
PEREZ VARELA, ANA
A revalorización dun patrimonio esquecido a través das humanidades dixitais: base de datos interactiva da
ourivería galega na provincia de A Coruña
RICO ALONSO, SONIA
A Coruña e o discurso hispanoamericanista. Antoloxía e crítica dos textos publicados en Alfar

RODRIGUEZ PAZ, DIEGO
Os fondos da escola española no Museo do Gravado á Estampa Dixital
RODRIGUEZ VIDAL, TANIA DELAIRA
El estado de la cultura en la provincia de A Coruña. Los museos y el patrimonio cultural como agentes de
cambio social y desarrollo.
ROQUE SANFIZ ARIAS
Deporte e sociedade na Coruña (1920-1950)
TOURIÑAN MORANDEIRA, LAURA
Fanny Garrido, personaxe ilustre da nosa Historia. Aproximación biográfica e recuperación da súa obra
literaria.

PERSOAS EXCLUÍDAS
GARCIA LOPEZ, MARINA
Motivo da exclusión: No cumpre o requisito do apartado 2.2 establecido nas bases reguladoras
MARIÑO RIVADULLA, ANA
Motivo da exclusión: Renuncia expresa da solicitante
VEIGA RILO, CLARA
Motivo da exclusión: Cambio do proxecto á área de ciencias

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.

