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SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES
SECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTES

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A RELACION DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS
E EXCLUÍDAS PARA PARTICIPAR NA CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA
PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2018 - ÁREA DE AUDIOVISUAIS

DON VALENTIN GONZALEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña
RESOLVO:
PRIMEIRO.- No prazo de alegacións concedido na resolución nº 2018/21793, que aproba a
relación provisional das persoas admitidas e excluídas para participar na convocatoria de bolsas
para perfeccionamento de estudos artísticos 2018 - área de audiovisuais, comprobouse que
Sara Casasnovas Pumar presentou un cambio de proxecto que non corresponde a esta área.
SEGUNDO.- Aprobar a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas na área de
audiovisuais do seguinte xeito:

AREA DE AUDIOVISUAIS
PERSOAS ADMITIDAS
ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT PÉREZ
Estudos obxecto da solicitude : PROGRAMA DE POSTGRADO DE CREACIÓN FÍLMICA
CRISTINA BODELÓN MACEIRAS
Estudos obxecto da solicitude : MASTER DE DIRECCIÓN DE CINE

PERSOAS EXCLUÍDAS
SARA CASASNOVAS PUMAR
Motivo da exclusión: Solicitude descartada por erro de área

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 poda exercitar calquera outro recurso que se estime
pertinente.

