De conformitat amb l’article 5.2 del Reglament del Tauler Oficial de la Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern de 18
de setembre de 2015 (ACGUV 299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació insereix l’anunci les dades essencials del qual són les
següents:
De conformidad con el artículo 5.2 del Reglamento del Tablón Oficial de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de
Gobierno de 18 de septiembre de 2015 (ACGUV 299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació inserta el anuncio cuyos datos
esenciales son los siguientes:

Valencià
Valenciano

Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de
projectes d'innovació conjunts amb l'Hospital Universitari i Politècnic – Institut
d'Investigació Sanitària La Fe

Castellà
Castellano

DADES INSCRITES AL TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DATOS INSCRITOS EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
V
VLC-BIOMED 2017 - Subprograma B: Projectes d'innovació conjunts
C
Títol
VLC-BIOMED 2017 - Subprograma B: Proyectos de innovación conjuntos
Título
The announcement is not published in English because foreign recipients are
A
not expected

Relación definitiva de solicitudes admitidas y excluidas de la convocatoria de
proyectos de innovación conjuntos con el Hospital Universitario y Politécnico Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

Anglès
Inglés

The announcement is not published in English because foreign recipients are
not expected
sol·licitud admissió exclusió projecte coordinació investigació translacional
pacient biomedicina la fe
solicitud admisión exclusión proyecto coordinación investigación traslacional
paciente biomedicina la fe
Recerca Investigación
Servei d’Investigació i Innovació - Vicerectorat d’Investigació i Política Científica

Descripció (epígraf complet)
Descripción (epígrafe completo)

Descripció (paraules clau)
Descripción (palabras clave)
Tipus (secció) Tipo (sección)
Àrea de procedència Área de procedencia
Número d’expedient (localitzador)
Número de expediente (localizador)
Data de publicació Fecha de publicación
Data de retirada Fecha de retirada
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11/01/2018
19/04/2019

ESTRUCTURA DEL NÚMERO D’EXPEDIENT O LOCALITZADOR DE LES PUBLICACIONS DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ AL
TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE O LOCALIZADOR DE LAS
PUBLICACIONES DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Arrel Raíz
INV Investigació Investigación
Any Año
17 2017
Programa Propi d’Ajudes a la Investigació de la Universitat de València
Àrea
01 Programa Propio de Ayudas a la Investigación de la Universitat de
Área
València
Convocatòria o procediment específics
Programa VLC-BIOMED-B
12
Convocatoria o procedimiento específicos
Programa VLC-BIOMED-B
Identificador del document
Resolució
04
Identificador del documento
Resolució
DADES ADDICIONALS DATOS ADICIONALES
Referència interna Referencia interna
0112/2017
Per a consultar o recuperar en el Tauler Oficial de la Universitat de València aquest document o el certificat de publicació d’aquest
anunci utilitze aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». Para consultar o recuperar en el Tablón
Oficial de la Universitat de València este documento o el certificado de publicación de este anuncio utilice este localizador y una
vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja consultar en el Tauler Oficial altres anuncis relacionats amb la convocatòria o el procediment de què dimana aquest
document polse en aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». Si desea consultar en el Tablón Oficial
otros anuncios relacionados con la convocatoria o el procedimiento del que dimana este documento pulse en este localizador y una
vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja informació al voltant d’altres convocatòries o procediments de l’àrea en la qual s’emmarca el present anunci polse en
aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». Si desea información sobre otras convocatorias o
procedimientos del área en la que se enmarca el presente anuncio pulse en este localizador y una vez en el Tablón pulse en el
botón «Filtrar».
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Resolució d’11 de gener de 2018 del Rectorat de la Universitat de València i de la
Direcció General de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe per la qual es publica la
relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria 2017 d’ajudes
corresponents al subprograma B del Programa VLC-BIOMED 2017

Per Resolució de 13 de desembre de 2017 del Rectorat de la Universitat de València i de la
Direcció General de l'Institut d’Investigació Sanitària La Fe es van publicar les bases
reguladores del Programa VLC-BIOMED i la convocatòria corresponent a 2017 d’ajudes per a la
realització de projectes conjunts.
Per Resolució de 20 de desembre de 2017 del Rectorat de la Universitat de València i de la
Direcció General de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe, es va publicar la relació provisional
de sol·licituds admeses i excloses al subprograma B, de conformitat amb el punt 7 de la
convocatòria.
El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica de la Universitat de València, en el exercici de
les funcions i competències que té atribuïdes, atesa la resolució de 16 de gener de 2017 del
Rectorat de la Universitat de València (DOCV 27.01.2017), per la qual es deleguen en la
Vicerectora d’Investigació i Política Científica les competències atribuïdes al Rector, entre
d’altres, per la convocatòria d’ajudes en matèria d’investigació de la Universitat de València,
conjuntament amb la Direcció General de l'Institut d’Investigació Sanitària La Fe, revisada per
l’òrgan instructor del procediment la documentació presentada en temps i forma, resolen:
1. Fer pública la relació definitiva de les sol·licituds admeses, que es detalla en l'Annex I.
2. Fer pública la relació definitiva de les sol·licituds excloses amb indicació del motiu
d’exclusió, que es detalla en l'Annex II.
Aquesta resolució exhaureix la via administrativa, i contra la mateixa, amb caràcter potestatiu,
es podrà interposar recurs de reposició davant els mateixos òrgans que les han dictat, en el
termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació. També es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats corresponents, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació. Tanmateix, sense perjudici dels
recursos esmentats, podrà interposar-se qualsevol altre recurs que s’estime procedent.

MARIA PILAR|CAMPINS|FALCO
2018.01.11 12:23:44 +01'00'
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ANNEX I - Relació definitiva de sol·licituds admeses
Nº expedient

Títol projecte

Persona sol·licitant de la UV

Persona sol·licitant de la FE

01-NEUROMAPPING-ESPERTPRAT-2017-B

Gliomas de bajo grado: neurocirugía en paciente despierto con mapeo cerebral vs. paciente
dormido (resultados cognitivos-emocionales-neurológicos, análisis de costes y satisfacción de los

Raúl Espert Tortajada

Luis Ricardo Prat Acín

02-FRAILMIR-PALLARDO-BAS2017-B

Análisis y evaluación del metabolismo óseo. Diagnóstico y pronóstico de la actividad ósea basado
en una firma de microRNAs circulantes en plasma

Federico V. Pallardó Calatayud

Teresa Bas Hermida

03-OXICOGAD-IRADI-CHAFER2017-B

Estrés oxidativo en deterioro cognitivo leve asociado a la Enfermedad de Alzheimer

Antonio Iradi Casal

Consuelo Cháfer Pericás

05-SUIJOV2-RAUSELLALEMANY-2017-B

Trastornos de la conducta alimentaria, violencia interpersonal y riesgo de conducta suicida en
adolescentes (II)

Helena Rausell Guillot

Mª José Alemany Anchel

06-VEXPIEL-MONTESINOSPEREZ-2017-B

Vesículas extracelulares aplicadas a al proceso de regeneración cutánea

Mª Carmen Montesinos
Mezquita

Alberto Pérez García

07-IMMUNOSILENCINGALIÑO-HERRERO-2017-B

Silenciamiento "in vitro" de los genes CTLA4, Foxp3, PD-1 y PD-L 1 como estrategia de
inmunoterapia antitumoral

Salvador Aliño Pellicer

Mª José Herrero Cervera

08-DBS-KINETICS-VERDUVENTO-2017-B

Utilización de muestras de gota de sangre seca para monitorización farmacocinética de fármacos

Jorge Verdú Andrés

Máximo Vento Torres

09-LCMT-CARRETERO-LAHOZ2017-B

Validación clínica de una firma metabolómica de diagnóstico y pronóstico en cáncer pulmonar
no microcítico

Julián Carretero Asunción

Agustín Lahoz Rodríguez

10-NUTRAPROB2-MECAVENTO-2017-B

Desarrollo de dos complementos alimenticios probióticos destinados tanto a los niños
prematuros como a la población adulta

Giuseppe Meca

Máximo Vento Torres

11-COBATRICE-GARCIACASTELLANOS-2017-B

Evaluación de la efectividad de un programa europeo basado en competencias frente al
programa convencional de especialización en Medicina Intensiva.

Rafael García Ros

Álvaro Castellanos Ortega

12-PARAMVALVE-GARCIAALBERICH-2017-B

Predicción in silico del efecto de prótesis valvular para planificación y optimización de la terapia

Ignacio García Fernández

Ángel Alberich Bayarri

13-RADIOCREAMII-MELEROSEBASTIA-2017-B

Desarrollo y caracterización de una crema radioprotectora para la prevención de quemaduras
radioinducidas

Ana Melero Zaera

Natividad Sebastià

14-URICTUS-SASTRE-SALOM2017-B

Acido úrico para el tratamiento del ictus isquémico: estudio preclínico

Juan J. Sastre Belloch

Juan B. Salom Sanvalero

15-DECARGAS2-MOLINSSEPULVEDA-2017-B

Prueba de concepto de la patente (P201600440) aplicada a la prueba de espirometría y
multianálisis de H2S en cultivos celulares

Carmen Molins Legua

Pilar Sepúlveda Sanchis

16-SAFER-CHORRO-ONTORIA2017-B

Células madre pluripotentes de pacientes Marfan: una herramienta para evaluar el efecto tóxico
de fármacos de forma personalizada

Francisco Javier Chorro Gascó

Imelda Ontoria Oviedo

17-PROTEOCAV-SANCHEZRUIZ-2017-B

Análisis proteómico dirigido para la determinación y cuantificación de enzimas implicados en el
metabolismo tumoral de cáncer de vejiga

Manuel Sánchez del Pino

José Luis Ruiz Cerdá

18-BIOCUO-SIMO-PEMAN2017-B

Desarrollo de pinturas acrílicas que contengan nanopartículas de óxido de cobre para evitar
infecciones asociadas a asistencia sanitaria

Ernesto Fco. Simó Alfonso

Javier Pemán García
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ANNEX II - RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS EXCLOSES
Nº expedient

Títol projecte

Persona sol·licitant de la UV

Persona sol·licitant de la FE

Motiu

04-MAMA3N-REALSALVADOR-2017-B

Modelo metabolómico predictivo de respuesta a la quimioterapia neo-adyuvante en cáncer de
mama triple negativo

Diego Real Mañez

Carmen Salvador Coloma

1

Motius d’exclusió:

1. Les persones sol·licitants no compleixen els requisits establerts en l'apartat 5 de la convocatòria.
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