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

Referencia:

BINV-CS / 2018

Expediente: 2018000005499

RESOLUCIÓN Nº 36038 DO 25/10/2018, POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DAS
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018- ÁREA DE CIENCIAS DA SAÚDE DURANTE O ANO 2018
Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña.
A Resolución de Presidencia nº 27002 do 17/08/2018 aprobou a concesión provisional das BOLSAS INVESTIGACIÓN
2018- Área de ciencias da saúde, e concedeu un prazo 10 días hábiles para comunicar, se é 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,
emendas ou desistencias das solicitudes:
- Bárbara María Varela Rodríguez, presenta renuncia á bolsa polo que se propón a adxudicación o primeiro suplente Daniel
Roca Lema.
- Aida Bao Camaño, solicitou un cambio de proxecto. As persoas que forman o tribunal, manifestaron a aprobación ao dito
cambio xa que non varía a concesión provisional das bolsas por obter a mesma puntuación , informando positivamente
tanto o proxecto como o aval científico. As puntuacións outorgadas son 4 puntos ( proxecto) e 1 punto (aval). Polo que a
puntuación da persoa solicitante é a seguinte:
EXPEDIENTE ACADÉMICO
2,24

CURRICULO
1,28

PROXECTO INVESTIGACIÓN

AVAL

4,00

1,00

TOTAL
8,52

Vistos o informe do Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes e o informe do Servizo de Fiscalización.
RESOLVO:
1 -Aceptar a renuncia presentada presentada por Bárbara María Varela Rodríguez
2 -Autorizar o cambio de proxecto presentado por Aida Bao Caamaño
3 -Conceder definitivamente as bolsas aos solicitantes que se relacionan no Anexo 1 polos importes que se indican, con
cargo á partida orzamentaria 0612/3262/481, sendo o importe total proposto de 32.000,00€.
4 -Existe crédito no documento contable “A” núm. de operación 220180015345 da aplicación orzamentaria 0612/3262/481,
por importe de 24.000,00 € e no documento contable “RC” núm. de operación 220180033880 da aplicación orzamentaria
0612/3262/481, por importe de 8.000,00 €. Coa finalidade de ter o crédito da presente convocatoria nun único documento
contable, procede realizar as seguintes operacións contables:
• Anular A nº operación 220180015345 por importe de 24.000,00 € e o seu correspondente RC (Nº expediente
2018000005499)
• Anular o documento RC nº operación 220180033880 por importe de 8.000,00 € (Nº expediente 2018000005499)
• Emitir un novo documento RC por importe de 32.000,00 € e contabilizar o correspondente A co Nº de expediente
2018000005499
• A contabilización dos documentos D efectuarase, con cargo ao documento A sinalado, a favor de cada unha das persoas
beneficiarias das bolsas co seu correspondente número de expediente.
5 -Nomear suplentes ás persoas solicitantes que se relacionan no Anexo 2.
6.-Publicar a presente resolución na web da Deputación Provincial da Coruña, co que se entenderá notificada aos
interesados, de acordo co establecido no art. 45 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas.

ANEXO 1. CONCESIÓN DAS BOLSAS

Importe bolsa

Solicitudes
Persoa
beneficiaria

BAO CAAMAÑO, AIDA

Expediente

2018000027222

Obxecto

Desenvolvemento dunha firma epixenética en biopsia
líquida para predicir a resposta terapéutica en cancro
colorrectal metastásico.

Persoa
beneficiaria

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JENNIFER ADRIANA

Expediente

2018000027193

Obxecto

Estudo da activación de mecanismos de morte celular
programada inducida polo uso de resveratrol nun modelo
de artrite inducida por antíxeno (AIA)

Persoa
beneficiaria

MARCOS PÉREZ, DIEGO

Expediente

2018000026831

Obxecto

Determinación de marcadores endocrinos e de estrés
oxidativo para a detección de fraxilidade en persoas
maiores

Persoa
beneficiaria

ROCA LEMA, DANIEL

Expediente

2018000030018

Obxecto

Mecanismos moleculares implicados en inflamación e
plasticidad epitelial de carcinomas: novas estratexias
terapéuticas

8.000,00€

8.000,00€

8.000,00€

8.000,00€

Total concedido

32.000,00€

ANEXO 2. SUPLENTES
- Silvia Rodríguez Fernández:

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.

