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solicitude ou, cando iso non estea prohibido polo ordenamento xurídico, renunciar aos seus
dereitos.
Así mesmo, o apartado 4 do artigo 94 da Lei 39/2015 recolle que a Administración aceptará
de plano o desistimento ou a renuncia, e declarará concluso o procedemento salvo que,
téndose personado no mesmo terceiros interesados, instasen estes a súa continuación no
prazo de dez días desde que foron noti icados do desistimento.
CUARTO.- As 2 persoas que iguran relacionadas no segundo feito desta resolución,
presentaron escritos de renuncia á bolsa concedida a través da plataforma informática
accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia.
Esta secretaría xeral, de acordo con todo o disposto anteriormente, tendo en conta que na
tramitación do expediente observáronse as normas que para o efecto se establecen na
Resolución da Secretaría Xeral da Emigración que regula as bolsas excelencia mocidade
exterior e na Lei do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, e
demais normativa de xeral aplicación,
RESOLVE
ACEPTAR as renuncias ás bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, presentadas
polas seguintes 2 persoas relacionadas, que foran concedidas pola resolución do 30 de
agosto de 2022 e declarar concluso o procedemento, procedéndose ao seu arquivo sen máis
trámites, en base á fundamentación xurídica anterior.

Asinado por: RODRÍGUEZ MIRANDA, ANTONIO
Cargo: Secretario Xeral da Emigración
Data e hora: 07/11/2022 14:08:34

APELIDOS

NOME

DNI/
PASAP

MÁSTERES

Enerxías Renovables,
*****2491 Cambio Climático e
Ons Vitale Ignacio
Desenvolvemento

Nuñez
Magali
Rodríguez

Administración
Integrada de
*****9767 Empresas e
Responsabilidade
Social Corporativa
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Santiago de Compostela,
O secretario xeral da Emigración
Antonio Rodríguez Miranda

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACION
Rúa Basquiños, núm. 2
15704 Santiago de Compostela
T. +34 981 957 158
emigracion@xunta.gal
galiciaaberta.com

ANUALIDADE ANUALIDADE
2022
2023

UNIV

CRÉDITOS

USC

90

5.000 €

UVIGO

60

5.000 €

IMPORTE
TOTAL

6.475 €

11.475 €

2.650 €

7.650 €

