
 

 
 

 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DA COORDINADORA DA AGRUPACIÓN ESTRATÉXICA CITACA 
POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DE SOLICITUDES CONCEDIDAS NA CONVOCATORIA 2019 
DE AXUDAS PROPIAS Á MOBILIDADE/FORMACIÓN PARA PERSOAL INVESTIGADOR E TÉCNICO 
DA AGRUPACIÓN ESTRATÉXICA CITACA 

Publicada a Convocatoria 2019 de Axudas Propias á Mobilidade/Formación para Persoal 
Investigador e Técnico na páxina web de CITACA o 27 de xullo de 2019, que establece no 
apartado 10 que a Coordinadora de CITACA á vista da proposta da Comisión de Investigación 
de CITACA ditará resolución motivada de adxudicación e denegación das axudas.  

Efectuada a revisión de solicitudes presentadas, e vistos os resultados da avaliación, a 
Coordinadora de CITACA no exercicio das competencias atribuídas, ACORDA: 

1. Dictar proposta de resolución provisional da Convocatoria 2019 de Axudas Propias á 
Mobilidade/Formación para Persoal Investigador e Técnico da Agrupación Estratéxica CITACA, 
que inclúe:  

 1. 1. A relación de solicitudes para as que se propón a concesión da axuda, xunto coa 
coantía da mesma. 

 

CÓDIGO DE SOLICITUDE IMPORTE 

MOBI_A24 952,83€ 

MOBI_A23 897,78€ 

MOBI_A18 589,80€ 

MOBI_A04 885,00€ 

MOBI_A13 1.132,41€ 

MOBI_A19 885,00€ 

MOBI_A22 589,80€ 

MOBI_A05 1.295,00€ 

MOBI_A16 1.800,00€ 

MOBI_A09 747,41€ 

MOBI_A01 777,55€ 

MOBI_A02 423,69€ 

MOBI_A11 968,69€ 

MOBI_A10 487,14€ 

 

 1.2. A relación de solicitudes, ordeadas según a súa prelación, que cumprindo coas 
condicións administrativas e técnicas establecidas nesta convocatoria, non foron estimadas 
por rebasarse a contía máxima do crédito fixado nesta convocatoria. 

 

CÓDIGO DE SOLICITUDE IMPORTE 

MOBI_A15 902,80 

MOBI_A03 893,70 



 

 
 

 

MOBI_A14 327,55 

MOBI_A08 293,28 

MOBI_A20 293,28 

MOBI_A06 293,28 

MOBI_A12 293,28 

MOBI_A17 293,28 

MOBI_A07 261,80 

MOBI_A21 487,14 

 

No caso de renuncia por algún dos beneficiarios/as o órgano concedente acordará sen 
necesidade dunha nova convocatoria, a concesión da axuda ao solicitante ou solicitantes 
dacordo a súa posición nesta lista de prelación, sempre e cando coa renuncia por parte dalgún 
dos beneficiarios/as se libere crédito suficiente para atender a lo menos a unha das solicitudes 
denegadas. Dita opción comunicarase aos interesados/as a fin de que accedan á proposta de 
axuda.  

As propostas de resolución provisional non crean dereito algún para o solicitante en tanto non 
lles sexa notificada a resolución de concesión definitiva. A aceptación da axuda recibida pola 
entidade beneficiara queda pois suxeita a ratificación pola resolución definitiva. 

A publicación surtirá todos os efectos de notificación practicada.  

Contra esta resolución poderase presentar solicitude de revisión de avaliación, mediante 
correo electrónico enviado a citaca@uvigo.es. O/a solicitante será convocado para recibir 
información adicional da avaliación feita.  

 

En Ourense a 1 de agosto de 2019 

Asdo. Ana María Torrado Agrasar 

Coordinadora de CITACA 
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