DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA
SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES
SECCIÓN DE CULTURA E DEPORTES
Ref: BART-AP,BART-AU,BART DA,BART-IN,BART-MU

RESOLUCIÓN NÚM. 35949 DO 12/11/2020 POLA QUE SE APROBAN AS INSTRUCIÓNS PARA
O PAGAMENTO E XUSTIFICACIÓN DAS BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE
ESTUDOS ARTÍSTICOS, NO CASO DE REALIZAR OS ESTUDOS POR VÍA TELEMÁTICA
POR CAUSAS VINCULADAS Á COVID-19
Don Valentín González Formoso, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,
Vista a resolución do presidente núm. 10190 do 18 de marzo de 2020, modificada pola resolución
núm. 10266 do 20 de marzo de 2020, pola que se aproban as Bases reguladoras das bolsas para
perfeccionamento de estudos artísticos para o ano 2020, publicadas no BOP núm. 55 do 27 de
marzo de 2020.
ANTECEDENTES
Primeiro.- De conformidade co disposto nas Bases reguladoras das bolsas para perfeccionamento
de estudos artísticos para o ano 2020, o obxecto desta convocatoria é a concesión de vinte bolsas
en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, destinadas a financiar o gasto
derivado da realización de estudos artísticos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia durante o
período 2020-2021.
As bases 7 e 8 establecen as normas para a realización do proxecto, as obrigas dos bolseiros e
bolseiras e os requisitos para o pagamento.
Segundo: A crise sanitaria e socioeconómica derivada da COVID-19 e as distintas medidas que
poden adoptarse para a contención da pandemia, poden influír na planificación e realización do
proxecto para o que se concedeu a bolsa, polo que ao non ter nestes intres unha certeza de como
evolucionará a situación e as medidas que se adoptarán cara un futuro, é necesaria a adopción
dunha serie de instrucións referentes á xustificación e o pagamento da bolsa, no caso de que os
estudantes non puideran realizar todos os seus estudos de forma presencial.
Vistos os informes emitidos polo Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes, a Secretaría e a
Intervención, e as disposicións legais de aplicación,
RESOLVO:

1º.- Aprobar as seguintes instrucións para a xustificación e pagamento da bolsa, no caso de non
poder realizar os estudos de forma presencial por causas vinculadas á COVID-19:
•

Aboarase o 100% do importe da bolsa ás/aos bolseiras/os que realicen parte dos
estudos de forma presencial pero teñan que continuar estes de modo telemático
como consecuencia das medidas adoptadas polas autoridades ou polo centro onde
realizan os seus estudos para facer fronte á COVID-19
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•

Aboarase o 50% do importe da bolsa ás/aos bolseiras/os nos seguintes casos:
◦ Cando realicen a totalidade dos estudos (inicialmente previstos como
presenciais) de forma telemática, como consecuencia das medidas adoptadas
polas autoridades ou polo centro onde realizan os seus estudos para facer fronte
á COVID-19.
◦ Cando, como consecuencia da modificación do proxecto prevista na base 9 por
motivos vinculados á COVID-19, se realice este de forma totalmente telemática.
En calquera destes dous casos, se o importe dos gastos correspondentes ao
prezo do/s curso/s son superiores ao 50% do importe da bolsa, aboaráselles o
importe que acrediten dos pagos realizados ao centro de estudos, sen superar o
importe máximo da bolsa concedida.

•

En calquera dos casos, para ter dereito ao aboamento do importe da bolsa é
necesario que cumpran coas obrigas e requisitos establecidos nas bases 7 e 8 das
Bases reguladoras das bolsas para perfeccionamento de estudos artísticos para o
ano 2020.

•

Para a xustificación da bolsa, deberá figurar no informe do centro ou da persoa
directora dos estudos ao que fai referencia a base 8, se os estudos foron realizados
de forma presencial e/ou de forma telemática por motivos vinculados á COVID-19.

2º.- Publicar a presente resolución na web da Deputación Provincial da Coruña, co que se
entenderá notificada ás persoas interesadas, de acordo co establecido no art.45 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente
recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto,
ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da
Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous
meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se opta por interpor o
recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata
que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.
Todo isto, sen prexuízo de que se exercite calquera outro recurso que se estime pertinente.

