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RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DAS BOLSAS INVESTIGACIÓN 2017ÁREA DE CIENCIAS DA SAÚDE DURANTE O ANO 2017
Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña.
A Resolución de Presidencia nº 25985 do 22/08/2017 aprobou a concesión provisional das BOLSAS INVESTIGACIÓN
2017- Área de ciencias da saúde, e concedeu un prazo 10 días hábiles para comunicar, se é o caso, o desistimento da
solicitude, presentar alegacións ou emenda de erros.
Con datas 28/08/2017 , 05/09/2017 e 22/09/2017 MARIA PIÑEIRO RAMIL, CARLA MARÍA GARCÍA MAZÄS e JOSÉ
ÁNGEL LEMA ATÁN respectivamente, presentan a renuncia ás bolsas provisionalmente concedidas.
O 24/08/2017 presenta alegación ANDREA MUIÑOS MONTEAGUDO.
En resposta á Alegación presentada por Andrea Muíños Monteagudo, o Tribunal responsável da avaliación das
candidaturas a unha Bolsa de Investigación da Deputación Provincial de A Coruña na Área de Ciencias da Saúde, expón:
1. A Convocatoria de 2017 (R.P. 8916/2017) sinala que na valoración do curriculum vitae dos candidatos os méritos
relativos á posesión de titulacións de Mestrado ou Posgrao receberán unha valoración de 0,75 puntos.
2. Non hai indicación explícita da valoración que deba receber cada un dos títulos de Mestrado/Posgrao presentados
polos candidatos.
3. Antes de coñecer os curriculum vitae dos candidatos o tribunal resolveu conceder 0,75 puntos por cada título de
Mestrado/Posgrao e ponderar todas as puntuacións segundo o maior puntuación obtida por un candidato neste
apartado do currículum.
4. Andrea Muíños Monteagudo declarou estar en posesión dun Mestrado, polo que recebeu unha valoración bruta de
0,75 puntos. Como a puntuación máxima neste apartado foi de 2,25 puntos, despois da normalización a puntuación
neta de Andrea Muíños Monteagudo pasou a ser de 0,25 puntos.
5. As notas dos CVs de todos os candidatos sofriron unha segunda ponderación para normalizalas ata un valor
máximo de 2,5 puntos (a puntuación máxima posível dun CV é de 4,25 puntos). Deste xeito a puntuación final de
Andrea Muíños Monteagudo nesta sección do curriculum vitae foi de 0,15 puntos (do mesmo xeito que a de todos os
candidatos que presentaron un título de Mestrado ou Posgrado).
6. A valoración do CV da interesada foi como segue:

Título Doutor
Mestrado/Posgrao

Máximo
1

0

Maior Bruto Ponderado
0
0

0.75

2.25

0.75

0.25

Proxectos

0.5

0.2

0

0

Publicacións

0.5

2.2

0

0

Congresos

0.5

Estadías

0.5

Idiomas

0.5

Totais

4.25

Ponderación CV (max= 2,5)

2.5

0.8

0

0

0.6

0

0

0.25

0

0

0.75

0.25
0.15

Vistos o informe do Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes e o informe do Servizo de Fiscalización.

RESOLVO:

1º.- Aceptar as renuncias de MARIA PIÑEIRO RAMIL, CARLA MARÍA GARCÍA MAZÄS e JOSÉ ÁNGEL LEMA ATÁN.
2º.- Desestimar as alegacións presentadas por ANDREA MUIÑOS MONTEAGUDO.

3.- 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 32.000,00€.

4.- Dispor o gasto das bolsas concedidas con cargo á seguinte aplicación orzamentaria: 0612/3262/481, fase A, operación
nº 220170008129, importe:32.000,00€.
5.- 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

ALBERTO JACOBO GONZÁLEZ VILLAR

NIF

79336553P

Expediente

2017000010637

Obxecto

Evaluación de los efectos de la estimulación eléctrica
cerebral con electroencefalograma en la fibromialgia

Importe bolsa

8.000,00€

Persoa
beneficiaria

LUCÍA PANIAGUA GONZÁLEZ

NIF

45952222Q

Expediente

2017000009953

Obxecto

Avaliación da utilidade das gotas secas de sangue (DBS)
como sistema na toma de mostra para a monitorización
terapéutica de fármacos inmunosupresores.

Persoa
beneficiaria

MARIA COBO GOLPE

NIF

45909078C

Expediente

2017000009539

Obxecto

Novas Estratexias Analíticas na Evaluación toxicolóxica da
exposición a Cannabis

Persoa
beneficiaria

MARIA LOPEZ DIAZ

NIF

53305329T

Expediente

2017000010410

Obxecto

Estudio de los mecanismos de tolerancia y persistencia:
Clave en la lucha frente a bacterias multirresistentes

8.000,00€

8.000,00€

8.000,00€

Total concedido

32.000,00€

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.
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