Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes
Sección de Educación, Cultura e Deportes
Expediente: 2020000008092

RESOLUCIÓN Nº 32462 DO 22/10/2020 RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A
CONCESIÓN DEFINITIVA DAS BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS
ARTÍSTICOS 2020-ÁREA DE DANZA E ARTES DO MOVEMENTO
Don Valentín González Formoso, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,
Por resolución da presidencia n.º 26278, do 04 de setembro de 2020, aprobouse a
adxudicación provisional das Bolsas para perfeccionamento de estudos artísticos 2020-Área
de danza e artes do movemento, e concedeuse un prazo de 10 días para comunicar, se for
o caso, a desistencia da solicitude, presentar alegacións ou emenda de erros.
Comprobouse pola unidade xestora que no prazo concedido presentáronse as seguintes
alegacións e emendas:
* Suevia Rojo Moure presenta un escrito indicando que cursará os estudos de Performact
en Torres Vedras (Portugal), opción que xa figuraba no seu proxecto e que comunicou ao
xurado na fase de entrevista da proba presencial.
* Isabel Sánchez Temprano presentou un escrito alegando en síntese que se presentou a
convocatoria de bolsas por segundo ano consecutivo, obtendo no ano 2020 puntuación
inferior respecto o ano anterior no apartado doutros méritos extracurriculares, sendo os
mesmos méritos nos dous anos, polo que solicita revisión da súa puntuación, e
particularmente, do apartado de “Outros méritos extra-curriculares”. Así mesmo solicita
coñecer os criterios específicos para a valoración do curriculum.
O tribunal da área de danza e artes de movementos estableceron os seguintes subcriterios
de valoración no apartado do “Currículo académico” e no apartado “Outros méritos extracurriculares”:
Ponderación dos criterios de valoración para persoas de 23 a 35 anos:
Currículo académico da persoa solicitante: ata 2 puntos.
* Titulacións expedidas por centros oficiais relacionadas coa danza: 0,75
* Ensinos non regrados relacionados coa danza: ata 0,75
* Outros ensinos de interese: ata 0,25
* Premios extraordinarios: ata 0,25
Outros méritos extra-curriculares: ata 1 punto.
* Experiencia laboral como intérprete de danza, creador/a ou coreógrafo/a: ata 0,6
* Experiencia laboral noutros eidos das artes escénicas: ata 0,4

Solicitouse ao tribunal a revisión da puntuación o cal confirmou a puntuación acadada pola
solicitante informando o seguinte: “En resposta ás alegacións de Isabel Sánchez Temprano, o

tribunal das Bolsas para Perfeccionamento de Estudos Artísticos 2020, na Área de danza e
movemento, apunta que a solicitante obtén a puntuación de 0,3 no apartado de “outros méritos
extracurriculares” porque aínda tendo unha notable experiencia laboral non presenta a
acreditación oficial de todos os méritos reflectidos no CV.”

Vistos os informes dos servizos de Acción Social, Cultural e Deportes e de Fiscalización
RESOLVO:
1.- Aceptar o cambio de proxecto de Suevia Rojo Moure.
2.- Desestimar as alegacións presentadas por Isabel Sánchez Temprano.
3.- Conceder definitivamente as bolsas ás seguintes persoas:
Titular da bolsa: PAREDES SOLANA, PEDRO
NIF: ***0421**
Expediente: 2020000019301
Obxecto da bolsa: Estudos de danza clásica no centro Scaena (Madrid), estudos de claque
e jazz musical en Tap Factory (Madrid) e formación avanzada de acrobacias no centro
Wudao (Madrid)
Importe da bolsa: 9.000 €
Titular da bolsa: ROJO MOURE, SUEVIA
NIF:***6796**
Expediente: 2020000021424
Obxecto da bolsa: Estudos de Performact en Torres Vedras ( Portugal)
Importe da bolsa: 9.000 €
4.- Dispor o gasto das bolsas concedidas con cargo á aplicación 0612/3262/481, fase A,
operación nº 220200018499, por importe total de 18.000 €
5.- Nomear suplentes ás seguintes persoas, pola orde que se indica:
Suplente 1: Barcia Fábregas, Inés
Suplente 2: Sánchez Temprano, Isabel
Suplente 3: Pérez López, Ángela
Suplente 4: Vieiro Pérez, Adriana
Suplente 5: Seco Allegue, Sara
6.- Publicar a presente resolución definitiva 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, de 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 optara 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

