Universida¿J'igo
Resolución Reitoral do 18 de xullo de 2017,
pola que se resolve a publicación da relación
definitiva de persoas admitidas/excluidas de
"Bolsas de formación no Centro de
Investigación, Transferencia e Innovación
(CITI)" (Resolución única). (Convocatoria de
Axudas á Investigación 2017).

En ses1on do Consello de Goberno do 20 de marzo do 2017 aprobáronse as bases da
Convocatoria de Axudas á Investigación 2017, na que se prevé a concesión de axudas para "Bolsas de
formación no Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI) ".

Efectuada a revisión das solicitudes presentadas, e transcorrido o período de dez días hábiles
para a emenda:

Esta Reitoría RESOLVE aprobar a publicación da listaxe definitiva de persoas
admitidas/excluídas, segundo ANEXOS.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso
perante a xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á
súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do l 3 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa.

As persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución recurso de
reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación da presente resolución,
perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer un recurso contencioso
administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producira a desestimación presunta do recurso
de reposición interposto, segundo o previsto no artigo l 23 .2 da leí 39/20 l 5, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
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NOTA: Dilixencia para facer constar que este
acordo publicase nos taboleiros de anuncios dos
rexistros da Universidade de Vigo con data 18 de
xullo de 2017

O Xoíe do NegoffHomM<>S
Rafael Ameneiro Bravo
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