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Resolució de la convocatòria d’ajuts per a la finalització de tesis doctorals de
l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de
Barcelona.
El dia 30 de setembre de 2020 es van convocar els ajuts per a la finalització de tesis
doctorals dels investigadors predoctorals de l’Institut. L’objectiu dels ajuts és contribuir
a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi
doctoral i amb el tràmit d'obtenció del títol de doctor o doctora.
La Comissió Permanent de l’INSA·UB s’ha reunit i ha emès la proposta corresponent
després d’examinar la documentació rebuda.
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atribueix la legislació vigent,
RESOLC
Primer.- Adjudicar els ajuts als candidats que es relacionen a l’annex I.
Segon.- Publicar aquesta resolució a la web de l’Oficina de Recerca de Farmàcia i
comunicar-la als responsables dels grups de recerca de l’Institut.

Rosa M. Lamuela

Dra. Rosa M Lamuela-Raventós
Directora de l’INSA-UB
Barcelona, 4 de novembre de 2020

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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Relació de candidats beneficiaris dels ajuts
Nom i cognoms
Diem-Lan Vu Cantero

Títol de la tesi doctoral
Characterization of emerging novel human astrovirus: form bedside to
bench
Impact on gene expression and metabolic homeostasis of bioactive
compounds-enriched diet
Determinación por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de
masas de polifenoles y triterpenos pentacíclicos en aceituna de mesa y
aceite de oliva. Estudio de su ingesta en ratas: concentración de dichos
compuestos en plasma y contenido intestinal y efecto de la aceituna de
mesa sobre lesiones preneoplásicas en el colon
Living against the biological clock: The role of sleep, meal timing and
circadian patterns in adiposity and dietary intake in young adults
Aplicación de la Metabolómica para el estudio de la elevada resistencia
de la insulina, dependiente e independiente de la obesidad. Estudio de
fenotipos discordantes y efectos metabólicos de la pérdida de peso.
Separación y caracterización de glicopéptidos y glicanos en fluidos
biológicos. Aplicación al diagnóstico del cáncer y otras patologías

Grup de Recerca INSA
Virus Entèrics

Oriol Comas Basté

Intolerància a la histamina. Noves estratègies de diagnòstic i tractament

Amines i poliamines
bioactives als aliments

Ignasi Azagra Boronat

Preclinical evaluation of probiotics and prebiotics as modulators of the
immune function in early life

Autoinmunitat i tolerància

Viviana Sandoval
Rocío Moreno González

Ma. Fernanda Zerón Rugerio
Roger Peró Gascón

Montserrat Mancera Arteu

Eicosanox
Fisiologia i fisiopatologia
nutricionals

Nutrició de Precisió i
Comportament
Bioanàlisi

Bioanàlisi

