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RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DAS BOLSAS DE
INVESTIGACIÓN 2022-ÁREA DE CIENCIAS DE SAÚDE
Don XOSÉ REGUEIRA VARELA, Presidente en funcións da Deputación Provincial da
Coruña,
Por resolución da presidencia n.º 31751 , do 14 de xullo de 2022, aprobouse a adxudicación
provisional das Bolsas de investigación 2022-Área de ciencias da saúde e concedeuse un
prazo de 10 días para comunicar, se fora o caso, a desistencia da solicitude, presentar
alegacións ou emenda de erros.
No dito prazo non se presentaron desistencias, alegacións ou emendas.
Vistos os informes dos servizos de Acción Social, Cultural e Deportes e de Fiscalización
RESOLVO:
1.- Conceder definitivamente as bolsas ás seguintes persoas:
Titular da bolsa: BADA DÍAZ, LUCÍA
NIF: ***1246**
Expediente: 2022000021268
Título do proxecto obxecto da bolsa: Avaliación da actividade antiinflamatoria dos
compostos presentes en Dianthus hyssopifolius L. e Ulex gallii Planch.: plantas medicinais
de Galicia (España
Importe da bolsa: 10.000 €
Titular da bolsa: CARBALLO PEDRARES, NATALIA
NIF:***2163**
Expediente: 2022000021445
Título do proxecto obxecto da bolsa: Deseño de matrices activadas por xenes para o
tratamento de lesións de cartilaxe
Importe da bolsa: 10.000 €
Titular da bolsa: DE OLIVEIRA DIZ, TADEU
NIF: ***4486**
Expediente: 2022000021300
Título do proxecto obxecto da bolsa: Tecnoloxía verde para á preparación de inhaladores de
pó seco con dipropianato de beclometasona
Importe da bolsa: 10.000 €

Titular da bolsa: THI KIM THOA DUONG
NIF: ****5346*
Expediente: 2022000021482
Importe da bolsa: 10.000 €
Título do proxecto obxecto da bolsa: Tecnoloxía verde para á preparación de inhaladores de
pó seco con dipropianato de beclometasona
Titular da bolsa: LÓPEZ PARDO, MIRIAN
NIF: ***0715**
Expediente: 2022000021178
Título do proxecto obxecto da bolsa: Papel da autofaxia no remodelado da membrana
peritoneal asociado a pacientes tratados con diálise peritoneal. Efecto dunha dieta
antioxidante.
Importe da bolsa: 10.000 €
2.- Dispor o gasto das bolsas concedidas con cargo á aplicación 0612/3262/481, por
importe de 50.000 €.
O gasto imputarase aos documentos contable seguintes:
- “A” núm. de operación 220220005737 por importe de 30.000,00 € para a concesión das
tres bolsas previstas nas bases da convocatoria.
- “RC” núm. operación 220220031583 por importe de 20.000,00 € para afrontar o gasto
derivado da asignación de unha bolsa máis na área de ciencias da saúde, autorizado pola
R.P. núm. 31751 .
3.- Nomear suplentes ás seguintes persoas, pola orde que se indica:
Suplente 1: Alarcón Veleiro, Carmen Fátima
Suplente 2: Miranda Balbuena, Diego
Suplente 3: Fraga Lodeiro, María
Suplente 4: Cobelo Gómez, Silvia
Suplente 5: Sánchez Balsa, Alejandro
Suplente 6: Caamaño Teixeira, Sabela
Suplente 7: Núñez Carro, Carmen
Suplente 8: Picos Martínez, Aitor
Suplente 9: Fernández Abeledo, Inés
Suplente 10: Rodríguez Varela, Gonzalo
4.- 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, poderán optar por interpoñer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante o Presidente da Excma. Deputación
Provincial da Coruña, dentro do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da
notificación do presente acordo. No seu caso, poderá interpoñer directamente recurso
contencioso-administrativo ante o xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña, dentro
do prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da notificación da presente
resolución, e de conformidade co establecido no art. 46.4 da Lei 29/98 de 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso administrativa. No entanto, se o considera
conveniente, pode exercitar calquera outro recurso que estime pertinente.

