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RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DAS BOLSAS
PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2022-ÁREA DE DANZA E ARTES DO MOVEMENTO
Don Valentín González Formoso, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,
Por resolución da presidencia n.º 32726 , do 20 de xullo de 2022, aprobouse a adxudicación
provisional das Bolsas para perfeccionamento de estudos artísticos 2022-Área de danza e
artes do movemento, e concedeuse un prazo de 10 días para comunicar, se fora o caso, a
desistencia da solicitude, presentar alegacións ou emenda de erros.
Comprobouse pola unidade xestora que no prazo de alegacións concedido presentáronse
as seguintes alegacións e emendas:
* Pedro Paredes Solana
Con data do 22 de xullo presentou escrito solicitando a modificación do seu proxecto de conformidade co establecido na base 6.7 das bases reguladoras. O tribunal emitiu informe autorizando a modificación.
* Carla Caamaño Martínez
Con data do 22 de xullo presentou escrito solicitando aclaración e revisión da súa puntuación no apartado do proxecto.
O tribunal emitiu informe contestando as alegacións nos seguintes termos: “ As puntuacións
outorgadas por este tribunal quedan reafirmadas para esta convocatoria. Toda vez que cadanseu dos apartados que compoñen o interese do proxecto foran rigorosamente estudados
e consecuentemente calificados”. Consecuentemente, confirman a puntuación acadada por
Carla Caamaño Martínez.
A interesada tamén manifestou que unha das solicitantes non cumpre o requisito da base
2.3.
A unidade xestora informa de que as bases reguladoras establecen como requisito para
participar na convocatoria non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo ou
superior nivel á dos estudos para os que se solicita a bolsa. A solicitante que indica non
presentou un proxecto para realizar estudos universitarios, polo que non incumpre este requisito.
* Paloma Smith Álvarez
Con data do 27 de xullo presentou escrito solicitando aclaración da súa puntuación. A contestación foi notificada á interesada con data 08 de agosto de 2022.
Vistos os informes dos servizos de Acción Social, Cultural e Deportes e de Fiscalización.
RESOLVO:
1.- Desestimar as alegacións presentadas contra a resolución da presidencia n.º
32726/2022 pola que se aproba a adxudicación provisional das Bolsas para perfeccionamento de estudos artísticos 2022 na área de danza e artes de movemento, de conformidade
cos informes do tribunal.

2.- Aprobar a modificación do proxecto solicitada por Pedro Paredes Solana: “Youth Ballet
de Cataluña JBC “
3.- Conceder definitivamente as bolsas ás seguintes persoas:
Titular da bolsa: BELLO ARCAY, LUCÍA
NIF: ***5108**
Expediente: 2022000020447
Obxecto da bolsa: Grado superior en enseñanza de danza no Instituto Universitario de Danza "Alicia Alonso" / Conservatorio Superior de Danza María de Ávila
Importe da bolsa: 10.000 €
Titular da bolsa: PAREDES SOLANA, PEDRO
NIF: ***0421**
Expediente: 2022000013707
Obxecto da bolsa: Youth Ballet de Cataluña JBC, en Barcelona
Importe da bolsa: 10.000 €
Titular da bolsa: SANCHEZ TEMPRANO, ISABEL
NIF:***4648**
Expediente: 2022000021277
Obxecto da bolsa: Axis Syllabus in Research & Practices en Movement Artisans - Lake Studios (Berlin)
Importe da bolsa: 10.000 €
4.- Dispor o gasto das bolsas concedidas con cargo á aplicación 0612/3262/481, fase A,
operación nº 220220005747, por importe total de 30.000 €
5.- Nomear suplentes ás seguintes persoas, pola orde que se indica:
Suplente 1: Caamaño Martínez, Carla
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.

