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Resolució de la convocatòria del Programa de Foment de la Recerca Interna de l’Institut
de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (FRI 2020).
El dia 15 de març de 2021 es van convocar dos ajuts per estimular la col·laboració entre els
investigadors de diferents grups de l’Institut (Modalitat A i Modalitat B).
La Comissió Permanent de l’INSA·UB s’ha reunit i ha emès la proposta corresponent després
d’examinar els informes d’avaluació realitzats per experts externs i aplicar la puntuació estipulada
segons les bases de la convocatòria.
RESOLC
Primer.- Fer constar que totes les sol·licituds avaluades per l’AGAUR han superat la puntuació
mínima exigida a la convocatòria.
Segon.- Adjudicar els ajuts als candidats amb millor puntuació que es relacionen a l’annex I.
Tercer.- Publicar aquesta resolució a la web de l’Oficina de Recerca de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació i comunicar-la als responsables dels grups de recerca de l’Institut.

Rosa M. Lamuela
Directora de l’INSA-UB
Barcelona, 09 de juliol de 2021
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els interessats legítims
poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos,
a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei.
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar des del dia
següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest, els interessats legítims no podran presentar
el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.

Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus drets.
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Annex 1

Relació de candidats i projectes beneficiaris de l’ajut MODALITAT A
IPs

Grups implicats

María Fernanda
Zerón Rugerio

Nutrició de precisió i
comportament

Oriol Comas Basté

Amines i poliamines
bioactives als aliments

Títol del projecte

¿Puede el consumo de nueces
influir en el sueño y el bienestar?
De los indicios a la evidencia
científica: The WellNut Study

Relació de candidats i projectes beneficiaris de l’ajut MODALITAT B
IPs

Grups implicats

Anna Vallverdú
Queralt

Antioxidants naturals:
polifenols

María José
Rodríguez
Lagunas

Autoimmunitat i
Tolerància

Títol del projecte

Impacte de la suplementació
materna amb oli d’oliva verge extra
sobre el desenvolupament del
sistema immunitari intestinal del
lactant

