Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes
Sección de Educación, Cultura e Deportes

Referencia: BINV-CC / 2022
Expediente 2021000049725
RESOLUCIÓN NÚMERO 22887 DO 10/05/2022 POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DE
ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA PARTICIPAR NA CONVOCATORIA DE BOLSAS
INVESTIGACIÓN 2022- ÁREA DE CIENCIAS
Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña.
RESOLVO:
1º.- Aprobar a relación de admitidos e excluídos para participar na convocatoria de BOLSAS
INVESTIGACIÓN 2022- Área de ciencias, que foi publicada no BOP 34, do 18/02/2022, de acordo co
seguinte:
PERSOAS ADMITIDAS
COLCHÓN PIERNA, ESTHER
Novos inhibidores dos enzimas ß-lactamasas e da biosíntese do lípido a para o tratamiento das
súper bacterias
ESCOBAR ORTEGA, DANIEL
Identificación taxonómica dos exemplares de miñoca de tubo explotados en galicia
GÓMEZ CARNOTA, DAVID
Desarrollo de materiales híbridos sostenibles para descontaminación química y
reaprovechamiento en economía circular
GÓMEZ OJEA, REBECA
Incorporación de fluoróforos no deseño de péptidos anfifílicos con propiedades de internalización
celular para o desenvolvemento de aplicacións en química biolóxica
LORENZO FOJÓN, CARLA
Deseño e preparación de novos sensores moleculares de uso medioambiental
MARTÍNEZ GRANDA, EDUARDO
Selección de variables en modelos de regresión flexibles. Aplicacións en diabetes e otras
enfermidades crónicas.
MEJUTO VÁZQUEZ, SERGIO
Unha solución ó problema do quecemento global baixo a perspectiva da teoría de xogos
PÉREZ COUTO, XABIER
Estudo e caracterización da contaminación luminosa nos espazos da rede natura 2000 da
provincia da coruña: posta en valor da noite na conservación da biodiversidade e do firmamento
nocturno como elemento paisaxístico e cultural.
RILO MARTINEZ, MARTA
Impacto do cambio climatico na produccion dos principais cultivos de galicia

ROO CALVO, MARÍA
Novos inhibidores dos enzimas ß-lactamasas e da biosíntese do lípido a para o tratamiento das
súper bacterias
VÁZQUEZ GARCÍA, DAVID
Nanocelulosa: unha oportunidade na remediación ambiental
PERSOAS EXCLUÍDAS
RODRÍGUEZ VARELA, GONZALO
Motivo da exclusión: Erro na área solicitada
2º.- Conceder un prazo de 10 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da data da publicación
da resolución de persoas admitidas e excluídas na páxina web da Deputación Provincial, para que as
persoas interesadas poidan formular as reclamacións para emendar erros polas causas de exclusión
das
solicitudes
non
admitidas.
Transcorrido este prazo sen que as persoas excluídas emenden as causas de exclusión,
considerarase que desisten da súa petición nos termos do artigo 68 da Lei 39/2015 do 1 de outubro,
e esta resolución elevarase a definitiva

