
 
 

  

  

 

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PARA A CONCESIÓN  DE BOLSAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA 

EN DIVERSAS ÁREAS DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA POLO QUE SE FAN PÚBLICAS AS 

PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS DA BOLSA DE FORMACIÓN PRÁCTICA NA ÁREA DE ESTUDOS E 

INVESTIGACIÓN  DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA DURANTE OS ANOS 2017 E 2018. 

Primeiro.-O día 17.01.2017 publicouse no DOG a Resolución 30 de decembro de 2016 da Axencia 

Turismo de Galicia, pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en 

diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia para o ano 2017 e se procede á súa convocatoria. 

Segundo.-Tras a realización das probas e a baremación dos méritos previstos na convocatoria por 

parte das Comisións de Valoración nomeadas para tal fin, e de acordo co informe emitido, o órgano 

instrutor fixo pública o 09.05.2017 a listaxe coas puntuacións dos méritos dos aspirantes. Segundo o 

establecido no artigo 10.7 das bases da convocatoria, concedeuse un prazo de 10 días hábiles, 

contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio, para que as persoas interesadas 

puidesen formular alegacións. 

Terceiro.-De conformidade co artigo no artigo 10.10 das bases, procedeuse á notificación á persoa 

adxudicataria da concesión da bolsa para lle comunicasen a Axencia a súa aceptación ou renuncia  

por escrito. 

Cuarto.-De acordo co establecido no artigo 10.8 das bases da convocatoria a Dirección de 

Competitividade da Axencia de Turismo de Galicia como órgano instrutor do expediente, propón á 

aprobación das listas de puntuación definitivas tal e como se establece no anexo I desta proposta de 

resolución. 

Quinto.- Una vez recibidos os escritos, e de acordo coas bases da convocatoria e co informe da 

comisión de valoración, o órgano instrutor do procedemento propón a concesión da bolsa ao 

seguinte candidato: 

 Lorenzo Castiñeiras, Juan José   DNI 32705781B 

Segundo a documentación que obra en poder deste órgano instrutor, despréndese que o candidato 

proposto  como beneficiario cumpre con todos os requisitos previstos na convocatoria para acceder 

á bolsa.  

 

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2017 

O órgano instrutor 

 



 
 

  

  

 

 

José Luis Maestro Castiñeiras 

Director de Competitividade deTurismo de Galicia 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Puntuacións definitivas bolsas área estudos e investigación. (por orde de puntuación) 

 

   PUNTUACIÓNS  

APELIDOS NOME DNI EXAME BAREMO ENTREVISTA TOTAL 

Lorenzo Castiñeiras Juan José 32705781B 0,92 1,72 2 4,64 

Pena Bermúdez Adrián 47380911Z 0,44 0,05 2 2,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


