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ACORDO DA COMISIÓN DE VALORACIÓN DAS SOLICITUDES PARA A CONCESIÓN DUNHA 

BOLSA DE FORMACIÓN PARA  O PROGRAMA DE TRABALLO DO CONSELLO GALEGO DE 

CONSUMIDORES E USUARIOS  

(DOG. Núm.7, 13 de xaneiro de 2020)  

Na sesión que se celebrou o día 21 de xullo de 2020, a comisión de valoración encargada de avaliar 

as solicitudes para concesión dunha bolsa de formación para o programa de traballo do Consello  

Galego de Consumidores e Usuarios, convocada por RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2019 

pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, mediante a tramitación anticipada de 

gasto, dunha bolsa de formación para o programa de traballo do Consello  Galego de Consumidores 

e Usuarios e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG. Núm.7, 13 de xaneiro de 2020), 

realizou as entrevistas ás persoas que superaron a primeira fase e adoptou, segundo o establecido 

nas bases reguladoras da citada resolución, o seguinte acordo:  

Primeiro.- Publicar as puntuacións acadadas na realización da entrevista persoal polas persoas 

seleccionadas, que se relacionan no anexo I deste acordo.  

Segundo.- Publicar a lista coas puntuacións totais das dúas fases, que se relacionan no anexo II 

deste acordo. 

Terceiro.- Elevarlle á directora do Instituto Galego do Consumo e da Competencia a persoa proposta 

para a concesión da bolsa de formación, segundo a orde de prelación acadada, e a lista de reserva 

para o caso de non aceptación ou renuncia da persoa proposta, segundo o previsto no artigo 19 das 

bases reguladoras 

Persoa proposta para a concesión dunha bolsa de formación para o programa de traballo do 

Consello  Galego de Consumidores e Usuarios:  

Nº expte. Nome Apelidos 
IN118A/20/11  SONIA MARÍA AMOEDO DOMÍNGUEZ 

 

Lista de persoas suplentes, por orde de prelación, para cubrir as vacantes que poidan producirse por 

non aceptación ou renuncia dalgunha das bolsas concedidas:  

Nº Nº expte. Nome Apelidos 

1 IN118A/20/14 MARGARITA MITRÁN LÓPEZ 
 

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2020 

A xerente do Instituto Galego do Consumo e da Competencia 

María Jesús Muñoz Chesa 
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