Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes
Sección de Educación, Cultura e Deportes
Expediente: 2021000011127

RESOLUCIÓN NÚMERO 35670 DO 09/09/2021 POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN
DEFINITIVA DAS BOLSAS DE INVESTIGACIÓN 2021-ÁREA DE ARTES E
HUMANIDADES
Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,
Por resolución da presidencia n.º 32178 de data 06/08/2021 , aprobouse a adxudicación
provisional das Bolsas de investigación 2021-Área de artes e humanidades e concedeuse
un prazo de 10 días para comunicar, se fora o caso, a desistencia da solicitude, presentar
alegacións ou emenda de erros.
Comprobouse pola unidade xestora que no prazo de alegacións concedido presentaronse
as seguintes alegacións e desistencias:
* Con data 22 de agosto de 2021 Sonia Rico Alonso presentou un escrito solicitando a
revisión da súa puntuación, tendo en conta as súas alegacións. O tribunal emitiu informe
contestando as alegacións e confirmando a puntuación acadada pola interesada. A
contestación á alegación foi notificada o 27 de agosto de 2021.
* Con data 10 de agosto de 2021 Adrían Ares Legaspi presentou un escrito desistindo da
súa solicitude, polo que a bolsa adxudícase ao primeiro suplente Andrés Fernández-Albalat
Pérez.
* Con data 11 de agosto de 2021 Laura Calvo Gens presentou un escrito desistindo da súa
solicitude, polo que a bolsa adxudícase á segunda suplente Sonia Rico Alonso.
Vistos os informes dos servizos de Acción Social, Cultural e Deportes e de Fiscalización

RESOLVO:
1.- Desestimar as alegacións presentadas por Sonia Rico Alonso
2.- Aceptar as desistencias da solicitude presentadas por Adrían Ares Legaspi e Laura
Calvo Gens
3- Conceder definitivamente as bolsas ás seguintes persoas:
Titular da bolsa: FERNÁNDEZ-ALBALAT PÉREZ, ANDRÉS
NIF:***3932**
Expediente: 2021000026751
Título do proxecto obxecto da bolsa: O lugar feito e sentido. Estudo interdisciplinar sobre a
experiencia da arquitectura contemporánea e do territorio do noroeste peninsular.
Importe da bolsa: 10.000 €

Titular da bolsa: PÉREZ VARELA, ANA
NIF:***3287**
Expediente: 2021000023693
Título do proxecto obxecto da bolsa: A revalorización dun patrimonio esquecido a través das
humanidades dixitais: base de datos interactiva da ourivería galega na provincia de A
Coruña
Importe da bolsa: 10.000 €
Titular da bolsa: REY CABEZUDO, MONICA
NIF:***8232**
Expediente: 2021000027052
Título do proxecto obxecto da bolsa: Vestindo a historia: analise da moda na provincia de A
Coruña a través das artes figurativas medievais
Importe da bolsa: 10.000 €
Titular da bolsa: RICO ALONSO, SONIA
NIF:***1290**
Expediente: 2021000026742
Título do proxecto obxecto da bolsa: A obra narrativa de Fanny Garrido. Estudo literario e
recuperación das novelas Escaramuzas (1885) e La madre de Paco Pardo (1898)
Importe da bolsa: 10.000 €
Titular da bolsa: RIVO VÁZQUEZ, MARIA
NIF:***7119**
Expediente: 2021000026950
Título do proxecto obxecto da bolsa: Resistencia e cambio no patrimonio dos xesuítas en
Galicia trala expulsión de 1767
Importe da bolsa: 10.000 €
4.- Dispor o gasto das bolsas concedidas con cargo á aplicación 0612/3262/481, fase A,
operación nº 220210010516, por importe total de 50.000 €
5.- Nomear suplentes ás seguintes persoas, pola orde que se indica:
Suplente 1: Veiga Rilo, Clara
Suplente 2: García López, Zaira
6.- Publicar a presente resolución definitiva 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.

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.

