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ACTA DA ADXUDICACIÓN DE  6 BOLSAS XERENCIAIS EN 
ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 2018 NO PROXECTO 
LACES (0129_LACES_1_E) APROBADO NO MARCO DO 

PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP), 
FINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 

REGIONAL (FEDER) 
 
 

Tal e como indica nas bases da convocatoria de bolsas de xerencia en entidades de economía 
social 2018 sobre o proceso selectivo: 
 

“Realizarase un proceso de selección das 6 persoas bolseiras, do que se encarga ASOCIACIÓN 
GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS-AGACA, para seren asignadas a cada unha das entidades 
beneficiarias dunha bolsa, que terá dúas fases: 

 
1) Pre-selección en función do curriculum e un formulario de datos. 
  
2) Selección final das persoas bolseiras, unha vez realizado un curso de formación sobre economía 
social en Santiago de Compostela os días 21, 22, 23 e 24 de maio 2018. Cabe a posibilidade de que 
as entidades beneficiarias e/ou AGACA poidan realizar algunha entrevista ás candidatas.” 
 
Por elo despois de rematar o prazo de recepción de solicitudes, o día 15 de maio de 2018, 

recibíronse un total de 65 demandas, das que, nunha primeira revisión, elimináronse aquelas que non 
cumprían os requisitos, ou ben non facían unha achega completa da documentación (falta de C.V.). 
Finalmente o número de solicitudes admitidas foi de 65. 

 
Na seguinte fase do proceso, procedeuse a facer unha valoración cuantitativa de cada unha das 

demandas, en función duns items de baremación previamente definidos, que puntuaban tanto as respostas 
do formulario de inscrición como os datos de formación e experiencia incluídos nos C.V. 

 
Finalmente, e tendo en conta as preferencias de ubicación xeográfica expresadas polos 

demandantes nas súas solicitudes, procedeuse á selección das dúas candidaturas mellor puntuadas en 
cada unha das localidades,  seleccionáronse 6 candidaturas. 

 
Unha vez feita esta primeira selección, e tendo en conta a obrigatoriedade de facer o obradoiro de 

formación sobre economía social, procedeuse a anunciar o resultado da mesma e a convocatoria das 
candidatas para a acción formativa. Durante esta fase, producíronse varias baixas respecto da selección 
inicial, ben pola imposibilidade de facer o curso ou polo feito de ter detectado que algunha das persoas 
seleccionadas estaban traballando. 

 
A listaxe final das persoas seleccionadas para o curso de formación sobre economía social, foi a 

seguinte: 
 

- Candidaturas A CAPELA 
 
 JOAQUIN TUÑAS NO 
 JOSE ANTONIO PRESEDO MIRANDA 
 

- Candidaturas LUGO 
 
 SILVIA PENELA VAZQUEZ 
 DEMTRIO BEDRIÑANA BAÑICO 

 
- Candidaturas BARRO 

 
 ASUNCION CARBALLO GOMEZ 
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 Mª ROSARIO FONTAN CORREA 
 XOAN ALCALDE BERMUDEZ 

 
- Candidaturas A ESTRADA 

 
 LOURDES MULET ABELEDO 
 EVA Mª RODRIGUEZ GARCIA 
  

- Candidaturas MONTERROSO 
 
 ANTONIO REJO REJO 
 GUADALUPE VAZQUEZ 
 

- Candidaturas LOURENZA 
  
 PAULA RODRIGUEZ PORTA 
 NURIA VAZQUEZ LOPEZ 
  

  Unha vez executado o curso de formación sobre economía social en Santiago de 
Compostela os días 25, 26, 27 e 28 de xuño. AGACA realizou, o dia 28 de xuño, unha entrevista persoal con 
cada un dos bolseiros que completaron a formación, o día 29 de xuño reunese, a comisión de valoración 
das candidaturas, formada polos docentes que impartiron o citado curso: 
  
 CARLOS ARES FERNANDEZ 
 HIGINIO MOUGAN BOUZON 
 MARIA REY CAMPOS 
 DAVID VILA LOPEZ 
 
Unha vez postas en común as valoracións de cada un dos membros da comisión sobre todos os candidatos, 
en relación ás súas achegas no obradoiro, nivel de participación e implicación, coñecementos amosados 
sobre cooperativismo e economía social, habilidades de liderado, así como as características das entidades 
ás que optan, a súa resolución foi a seguinte: 
 

ENTIDADE LOCALIDADE SELECCIÓN PUNTUACIÓN 
TERRAS DA 
MARIÑA S. Coop. 
Galega 

LOURENZÁ (LUGO) PAULA RODRIGUEZ PORTA 92 

ASOCIACION DE 
OVINO Y CAPRINO 
DE GALICIA-OVICA 

LUGO SILVIA PENELA VAZQUEZ 87 

A CAPELA S. Coop. 
Galega 

A CAPELA (A CORUÑA) JOAQUIN TUÑAS NO 78 

VIÑA MORAIMA S. 
Coop. Galega 

BARRO (PONTEVEDRA) ASUNCION CARBALLO 
GOMEZ 

88 

MONTE CABALAR 
S. Coop. Galega 

A ESTRADA 
(PONTEVEDRA) 

LOURDES MULET ABELEDO 77 

MOPAN S. Coop. 
Galega 

MONTERROSO (LUGO) ANTONIO REJO REJO 81 

 
 

A Comisión de Selección de Bolseiros/as – Programa de bolsas xerenciais 
29 de xuño de 2018 


