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INSTITUTO GALEGO
DE ESTATÍSTICA

Resolución do 27 de outubro de 2008 pola
que se convocan tres bolsas de formación
na área da estatística pública deste orga-
nismo.

A Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de
Galicia, regula os principios e as normas en que se
basea a actividade estatística da comunidade autó-
noma, e encoméndalle ao Instituto Galego de Esta-
tística (IGE), entre outras funcións, o impulso e
fomento da investigación estatística que contribúa a
mellorar o coñecemento da realidade social e econó-
mica de Galicia.

Coa finalidade de fomentar a formación no eido da
estatística pública,

RESOLVO:

Facer públicas as bases que rexen esta convocatoria.

Primeira.-Obxecto.

Convócanse, en réxime de publicidade, obxectivi-
dade e concorrencia competitiva tres bolsas de for-
mación na área da estatística pública no IGE, coa
finalidade de incentivar a formación e preparación
de persoal cualificado nesta área.

As bolsas concederanse, unha, para a licenciatura
en matemáticas con orientación curricular en esta-
tística e investigación operativa, outra, para a licen-
ciatura de ciencias económicas, outra para as licen-
ciaturas ou titulacións equivalentes de matemáticas
(sen orientación curricular en estatística e investiga-
ción operativa), administración e dirección de
empresas, socioloxía, informática ou enxeñaría. Se
non houbese solicitantes coas titulacións requiridas
nalgunha das bolsas, recorrerase á orde de puntua-
ción con independencia da titulación académica.

Segunda.-Requisitos dos solicitantes.

Poderán solicitar estas bolsas todas aquelas per-
soas en que non concorra ningunha das circunstan-
cias especificadas no artigo 10.2º da Lei 9/2007, do
13 de xuño, xeral de subvencións, e sempre que reú-
nan os seguintes requisitos no momento de rematar
o prazo de presentación de solicitudes:

1. Posuír a nacionalidade dun Estado membro da
Unión Europea.

2. Ser veciño dalgún dos municipios da Comunida-
de Autónoma de Galicia

3. Ter rematado os estudos con posterioridade a
xaneiro de 2005 e estar en posesión dalgunha das
seguintes titulacións de licenciado ou equivalente
en:

-Matemáticas, con orientación curricular en esta-
tística e investigación operativa.

-Ciencias económicas.

-Socioloxía, informática, enxeñaría, administra-
ción e dirección de empresas, matemáticas (con dis-
tinto perfil do exixido anteriormente) .

4. Non ter sido beneficiario doutra bolsa de forma-
ción estatística convocada polo IGE.

A presentación da solicitude implica o coñece-
mento e aceptación destas bases reguladoras e da
resolución da convocatoria e, de conformidade co
artigo 20.3º da Lei de subvencións de Galicia, com-
portará a autorización da persoa solicitante para que
o órgano concedente obteña de forma directa a acre-
ditación do cumprimento da súas obrigas tributarias
co Estado, coa comunidade autónoma e coa Seguri-
dade Social, a través de certificados telemáticos.

Os candidatos só poderán presentar unha solicitu-
de. A presentación de dúas ou máis solicitudes inva-
lidará todas as presentadas.

Terceira.-Contía da bolsa e aplicación orzamenta-
ria.

O importe da bolsa será de novecentos euros (900 €)
brutos mensuais, que se farán efectivos, polo importe
líquido, na conta bancaria que sinale o bolseiro, con
cargo á aplicación orzamentaria 07.80.581A.480.0
dos orzamentos do IGE para o ano 2009.

Con cargo á mesma aplicación orzamentaria para o
ano 2009 e durante o período de goce da bolsa, o
bolseiro terá dereito a un seguro combinado de
cobertura de asistencia cirúrxica e médica, en réxi-
me de consultorio e domiciliario.

Dado que o expediente se tramita de forma antici-
pada á aprobación dos orzamentos do ano 2009, que-
da condicionada a súa eficacia á existencia de cré-
dito axeitado e suficiente.

Cuarta.-Duración da bolsa e prórroga

A bolsa terá unha duración de 12 meses contados
desde a data de incorporación do bolseiro á sede do
IGE, sito no Complexo Administrativo San Lázaro,
San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela, e nunca
antes do 1 de xaneiro de 2009.

Poderá, de conformidade coa normativa legal apli-
cable, procederse á prórroga das bolsas por un novo
período de doce meses, sempre que as dispoñibili-
dades orzamentarias así o permitan e logo de infor-
me de conformidade do servizo en que reciba a for-
mación o bolseiro.

Quinta.-Solicitudes e documentación

As solicitudes formalizaranse no modelo que se
achega como anexo a esta convocatoria e deberán ir
acompañadas da seguinte documentación en orixinal
ou fotocopia debidamente compulsada por notario ou
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por funcionario da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia:

1. Documento nacional de identidade. No supos-
to de ser nacional dun Estado membro da Unión
Europea deberase presentar a documentación equi-
valente.

2. Certificación do padrón municipal.

3. Certificación académica completa, conforme o
modelo oficial das universidades galegas, en que se
fará constar a nota media simple do expediente aca-
démico, conforme a Resolución do 15 de marzo de
2005, da Secretaría Xeral da Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria (DOG 57, do 23 de
marzo).

Os/as solicitantes que teñan cursado os seus estu-
dos en universidades non pertencentes ao sistema
universitario de Galicia e posúan certificación aca-
démica nun idioma distinto do galego ou castelán,
deberán acompañala da correspondente tradución
xurada. A certificación indicará: cualificacións
máxima e mínima do sistema de avaliación corres-
pondente, cualificación mínima necesaria para apro-
bar, número de convocatorias esgotadas e cualifica-
cións obtidas en cada unha das convocatorias.

4. Curriculum vitae do solicitante, no cal se sina-
lará a formación e a experiencia no campo da esta-
tística. Non se valorarán aqueles méritos que non
estean acreditados documentalmente.

5. Título correspondente ou, en defecto deste últi-
mo, xustificación do pagamento dos dereitos de
expedición.

6. Declaración xurada de non reunir ningunha das
circunstancias especificadas no artigo 10.2º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, xeral de subvencións.

7. Declaración do conxunto de todas as solicitudes
efectuadas ou concedidas para o mesmo proxecto ou
actividade ante as administracións públicas compe-
tentes ou outros entes públicos.

Sexta.-Lugar e prazo de presentación

As solicitudes e a documentación que se sinalan
na base quinta presentaranse no rexistro xeral deste
organismo, sito no complexo administrativo San
Lázaro, San Lázaro, s/n 15703 Santiago de Compos-
tela, ou en calquera dos lugares a que se refire o
artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

O prazo de presentación de solicitudes será de
quince días, contado a partir do día seguinte ao da
publicación no Diario Oficial de Galicia desta con-
vocatoria.

Sétima.-Composición da comisión de avaliación.

A selección e avaliación das solicitudes levarase a
cabo por unha comisión, que estará integrada polos
seguintes membros:

Presidenta: a secretaria técnica do IGE.

Vogais: dous, nomeados entre o persoal funciona-
rio do IGE polo seu director.

Secretario: nomeado polo director do IGE entre os
funcionarios do organismo. Actuara con voz e sen
voto.

Oitava.-Criterios de avaliación

A avaliación dos méritos acreditados levarase a
cabo conforme o seguinte baremo:

-Expediente académico, ata un máximo de 4 pun-
tos, utilizándose para a valoración desta epígrafe a
nota media simple do expediente académico, confor-
me a Resolución do 15 de marzo de 2005 da Secre-
taría Xeral da Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria (DOG nº 57, do 23 de marzo).

-Cursos, seminarios e outras actividades de for-
mación directamente relacionadas coa estatística ou
con ferramentas informáticas de uso habitual no tra-
tamento e análise de datos, ata un máximo de
1 punto.

-Cursos de idiomas, homologados polas universi-
dades ou escolas oficiais de idiomas, ata un máximo
de 1 punto.

-Estar en posesión do Celga 3 ou curso de inicia-
ción ao galego puntuarase con 0,25 puntos e estar en
posesión do Celga 4 ou curso de perfeccionamento
de galego puntuarase con 0,50 puntos.

Novena.-Selección e avaliación das solicitudes.

Rematado o prazo para a presentación de instan-
cias e no prazo máximo de 10 días constituirase a
comisión de avaliación, que procederá ao exame da
documentación.

Efectuado o exame de todas as solicitudes, a comi-
sión de avaliación elaborará a lista provisional de
admitidos e excluídos, onde figurarán as causas de
exclusión, en que se requira o interesado para que
nun prazo de dez días hábiles complete ou emende as
deficiencias. Transcorrido o dito prazo sen que se
proceda a completar ou emendar as deficiencias,
considerarase desistido da súa solicitude, procedén-
dose segundo o disposto no artigo 71 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común.

Rematado o prazo de emenda, a comisión de ava-
liación avaliará os méritos consonte o establecido na
base oitava e confeccionará a lista provisional de
posibles bolseiros, ordenada de maior a menor,
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segundo a súa puntuación. O prazo de exposición,
consultas e reclamacións será de cinco días hábiles.

Rematado este prazo, a comisión de avaliación
resolverá as reclamacións e elaborará a lista defini-
tiva de posibles bolseiros.

A comisión elevará ao director do IGE unha pro-
posta de concesión para a designación dos titulares.

Cos restantes admitidos elaborarase unha lista de
suplentes, por orde decrecente de puntuación. Esta
lista será operativa no caso de que os bolseiros
seleccionados non se incorporasen na data estable-
cida, cando o bolseiro renunciase á bolsa ou cando
se procedese á súa revogación.

Décima.-Resolución, notificación e publicidade.

Elevada pola comisión de avaliación proposta de
concesión, esta convocatoria resolveraa o director do
IGE. Contra esta resolución poderá interpoñerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición
perante o director do IGE no prazo dun mes contado
desde o día seguinte ao da publicación da resolución
nos termos dos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, ou directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante a
Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous
meses contados desde o día seguinte ao da publica-
ción da resolución de conformidade co establecido
no artigo 46.4º da Lei 29/1998, reguladora da xuris-
dicción contencioso-administrativa.

A notificación da resolución aos titulares farase
segundo o disposto no artigo 59.1º da Lei 30/1992,
dando así mesmo a oportuna publicidade no DOG.

Ademais, a aceptación da bolsa comportará a auto-
rización ao IGE de:

1. Facer públicos nos rexistros regulados no
Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regu-
lan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45
da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2006, os datos relevantes referidos ás axudas e
subvencións recibidas, así como as sancións impos-
tas cando proceda, agás nos supostos legalmente
establecidos.

2. De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas
na Administración pública galega, e co disposto no
artigo 15.2ª c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, o IGE publicará na súa páxina
web oficial a relación dos beneficiarios e o importe
das axudas concedidas, polo que a presentación da
solicitude leva implícita a autorización para o trata-
mento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa
publicación na citada páxina web.

Décimo primeira.-Aceptación da bolsa.

No prazo de dez días desde a notificación da adxu-
dicación das bolsas, os candidatos seleccionados de-
berán comunicar por escrito ao IGE a aceptación.
No caso de que a citada aceptación non se produza
no prazo sinalado, entenderase que o bolseiro renun-
cia expresamente.

No momento da incorporación, os candidatos
seleccionados deberán acreditar que están ao día
nas súas obrigas tributarias, coa Seguridade Social,
e que non teñen pendente ningunha débeda, por
ningún concepto, coa Administración pública da
Comunidade Autónoma de Galicia, mediante docu-
mento orixinal ou fotocopia debidamente compulsa-
da por notario ou por funcionario da Administración
da Comunidade Autónoma de Galicia.

Os seleccionados incorporaranse no prazo que se
indique na notificación da concesión, debendo pro-
ceder á sinatura dun documento no cal se compro-
meta a cumprir as obrigas derivadas da súa condi-
ción de bolseiro. A incorporación dentro do prazo
será condición necesaria para o perfeccionamento
da condición de bolseiro e, en consecuencia, para a
percepción da axuda correspondente.

O bolseiro que non se incorporase no prazo estable-
cido perderá os dereitos inherentes á bolsa. Neste su-
posto o director do IGE procederá, mediante resolu-
ción, á concesión da bolsa ao primeiro candidato que
figure na lista que para tal efecto elaborase a comi-
sión de avaliación, conforme a base novena.

Décimo segunda.-Obrigas dos bolseiros.

Os bolseiros seleccionados comprometeranse a:

-Cumprir co réxime de formación establecido polo
director do IGE, contando co asesoramento, orienta-
ción e dirección dos funcionarios que se designen
para tales efectos.

-Presentar antes de rematar o período de desfrute
da bolsa unha memoria referida á actividade de for-
mación desenvolvida.

-Permanecer no centro o tempo necesario e indis-
pensable para a súa formación.

-Gardar o segredo estatístico respecto dos datos a
que teñan acceso, segundo o disposto na Lei 9/1988,
do 19 de xullo, de estatística de Galicia.

-Facilitar toda a información que lle sexa requiri-
da pola Intervención Xeral da Comunidade Autóno-
ma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Con-
tas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e
control interno.

-Reintegrar as cantidades percibidas no suposto
de incumprimento das condicións establecidas para
a concesión da bolsa.
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-Presentar antes do último pagamento declaración
complementaria do conxunto das axudas solicitadas,
tanto as aprobadas ou concedidas como as penden-
tes de resolución, para o mesmo proxecto, das admi-
nistracións públicas competentes ou outros entes
públicos.

Décimo terceira.-Titor ou coordinador.

Os bolseiros estarán coordinados e dirixidos no
desenvolvemento da súa bolsa por un titor, que será
funcionario do IGE.

Décimo cuarta.-Natureza xurídica do vínculo.

A concesión e posterior aceptación da bolsa non
supón ningún tipo de vinculación laboral ou funcio-
narial entre o bolseiro e o IGE.

Os bolseiros non poderán difundir ou comunicar a
información estatística a que teñan acceso na súa
formación, salvo coa autorización expresa do direc-
tor do IGE; deberán facer constar neste caso que a
información foi obtida polo goce dunha bolsa conce-
dida polo IGE.

Décimo quinta.-Renuncia á bolsa.

A renuncia á bolsa por parte do titular, unha vez
iniciado o seu desfrute, deberá comunicarse cun
mínimo de quince días naturais de antelación en
escrito dirixido ao director do IGE, quen poderá,
polo período que reste, concederlla ao candidato que
corresponda segundo a lista que para tal efecto fose
elaborada pola comisión de avaliación.

A renuncia inhabilitará os titulares para efectos de
presentación en vindeiras convocatorias.

Décimo sexta.-Réxime xurídico e impugnabilidade

Para o non regulado expresamente nestas bases
observarase o disposto na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, xeral de subvencións de Galicia, o Decre-
to 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desen-
volve o réxime de axudas e subvencións públicas da
Comunidade Autónoma de Galicia, e supletoriamen-
te a Lei 38/2003, xeral de subvencións, e o Real
decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se apro-
ba o seu regulamento de desenvolvemento.

Esta convocatoria, as súas bases e cantos actos
administrativos deriven dela poderán ser impugna-
dos polos interesados, nos casos e na forma estable-
cidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común.

Décimo sétima.-Duración do procedemento.

Segundo o establecido no artigo 23.4º da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, xeral de subvencións, o prazo máxi-
mo para resolver e notificar a resolución do procede-

mento non poderá exceder os nove meses, contados
a partir da publicación desta convocatoria.

As solicitudes entenderanse desestimadas de non
ditarse resolución expresa no prazo sinalado no
parágrafo anterior.

Decimo oitava.-Notificacións e requirimentos.

De conformidade co disposto no artigo 59.6º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, calquera notificación ou
requirimento aos interesados farase a través do tabo-
leiro de anuncios e da páxina web do IGE
(www.ige.eu). Este xeito de notificación exceptúase
cando se proceda á notificación da resolución aos
titulares, que se practicará segundo o disposto no
artigo 59.1º da Lei 30/1992.

Décimo novena.-Incompatibilidade.

As bolsas reguladas nesta convocatoria serán
incompatibles con ter sido beneficiario con anteriori-
dade doutra bolsa de formación convocada polo IGE.

Así mesmo, serán incompatibles coa percepción de
calquera retribución de carácter laboral ou profesio-
nal e coa percepción da prestación por desemprego.

Vixésima.-Cláusula xeral.

A participación nesta convocatoria implica o coñe-
cemento e a aceptación destas bases.

Toda alteración das condicións tidas en conta para
a concesión das bolsas e, en todo caso, o incumpri-
mento do réxime de incompatibilidades pola obten-
ción concorrente doutras bolsas, poderá dar lugar á
modificación da resolución de concesión.

O director poderá revogar o desfrute da bolsa se o
bolseiro non realiza ou incumpre as tarefas que se
lle asignen, ou se aquelas non reúnen os requisitos
de calidade exixibles; en tal suposto, así como no de
renuncia da bolsa por parte do beneficiario, proce-
derá o director do IGE na forma prevista na base
novena desta convocatoria.

Disposicións derradeiras

Primeira.-O director do IGE poderá ditar as dispo-
sicións necesarias para a aclaración ou interpreta-
ción destas bases.

Segunda.-Esta resolución entrará en vigor o día
seguinte ao da súa publicación no DOG.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2008.

Ángel L. Tarrío Tobar
Director do Instituto Galego de Estatística
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEBOLSAS DE FORMACIÓN NA ÁREA DA ESTATÍSTICA PÚBLICA NO 
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA EC407A

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTE POLA QUE SE FAI CONSTAR QUE CUMPRE OS 
REQUISITOS EXIXIDOS NA CONVOCATORIA

Resolución do 27 de outubro de 2008 pola que se convocan catro bolsas de 
formación na área da estatística pública deste organismo.

Director do Instituto Galego de Estatística

Lugar e data

de, de

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

DNI OU CIF

TELÉFONO

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

NOME

PROVINCIAENDEREZO

APELIDOS

DATOS DO SOLICITANTE

LOCALIDADE FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

DNI OU DOCUMENTO QUE LEGALMENTE O SUBSTITÚA.

CERTIFICACIÓN DO PADRÓN MUNICIPAL.

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA COA EXPRESIÓN DA NOTA MEDIA DO EXPEDIENTE ACADÉMICO.

CURRICULUM VITAE XUNTO COS DOCUMENTOS QUE O AVALEN.

TÍTULO OU XUSTIFICACIÓN DO PAGAMENTO DOS DEREITOS DE EXPEDICIÓN.

DECLARACIÓN DE NON TER SIDO BENEFICIARIO CON ANTERIORIDADE DOUTRA BOLSA DE FORMACIÓN CONVOCADA 
POLO IGE.

DECLARACIÓN XURADA (ART. 10.2 DA LEI 9/2007, DO 13 DE XUÑO).

DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA O MESMO PROXECTO OU 
ACTIVIDADE ANTE A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETENTE OU NOUTROS ENTES PÚBLICOS.
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MODELO DE DECLARACIÓN DE NON ESTAR INCURSO NAS CIRCUNSTANCIAS DO ARTIGO 10

Actuando en representación de

Don/Dona DNI/NIF

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

(Sinatura)

Lugar e data

de, de

Enderezo

Que non está incurso en ningunha das

circunstancias previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, subvención de Galicia. 

E para que así conste, asino esta declaración responsable.

ANEXO II

DECLARACIÓN DAS SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA O MESMO PROXECTO OU 
ACTIVIDADE

DENOMINACIÓN DO ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE PÚBLICA A 
QUE LLE FOI SOLICITADA A AXUDA IMPORTE  

CONCESIÓNSOLICITUDE (1)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas farase constar como DENEGADA

DATA DE

Actuando en representación de

Don/Dona DNI/NIF

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

Enderezo

Que non teño solicitudes efectuadas ou

concedidas para o mesmo proxecto ou actividade (formación na área de estatística pública) perante as administración públicas competentes ou ante 
outros entes públicos (en caso afirmativo, indíquese cales).

(Sinatura)

Lugar e data

de, de

E para que así conste, asino esta declaración responsable.

ANEXO III


