
 
 
 
 

 
 
 
RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE CONCESSIÓ DELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE 
DOCTORAT 2021  
 
Atesa la resolució del rector de 10 de febrer de 2022 per la qual es van aprovar les bases de la 
convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2021 de la Universitat de Girona per als títols de 
doctor per la Universitat de Girona corresponents als programes de doctorat en Arts i Educació; 
Biologia Molecular, Biomedicina i Salut; Ciència i Tecnologia de l’Aigua; Ciències Humanes, del 
Patrimoni i de la Cultura; Dret, Economia i Empresa; Educació; Medi Ambient; Psicologia, Salut i 
Qualitat de Vida; Química; i Tecnologia. 
 
Atès el text refós de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona, 
en la qual es fixen les condicions generals per a l’atorgament dels premis extraordinaris de 
doctorat de la Universitat de Girona. 
 
Atès que els tribunals aprovats per la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat 
en la sessió 5/2022 de 17 de maig de 2022 i nomenats pel rector, en la seva resolució de 19 de 
maig de 2022, varen valorar la concessió dels premis extraordinaris de doctorat 2021. 
 
Atès que la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat en la seva sessió 7/2022 de 
19 de juliol de 2022 ha aprovat la proposta de resolució del rector de concessió de premis 
extraordinaris 2021. 
 
En virtut de les competències que m’atribueixen els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat 
de Girona, aprovats per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels 
Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre (DOGC núm. 
5897, de 9 de juny de 2011) i pel Decret 401/2021, de 14 de desembre, de nomenament del rector 
de la Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 8564, de 16 de desembre de 2021). 
 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la concessió dels Premis Extraordinaris de Doctorat de la Universitat de Girona 
2021 que figuren a l’Annex 1. 
 
Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de 
Girona, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i l’article 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
 
El rector, 
 
 
 
 
 
Joaquim Salvi Mas 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les 
persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la Universitat de 
Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació d’acord amb allò que disposen els articles 123 i 
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la seva notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
  
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.              



ANNEX I 
 
 

Premi extraordinari de doctorat en Arts i Educació 
 
Autora: Dra. Karolin Renata Nicola Kunde 
Títol de la tesi: Narratives materials de l'àlbum il·lustrat. Una aproximació intermedial a la didàctica 
de la literatura  
Direcció: Dra. Mariona Masgrau Juanola 
 
Premi extraordinari de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut 
 
Autor: Dr. Marc Rabionet Díaz 
Títol de la tesi: Design and fabrication of three-dimensional scaffolds for breast cancer stem cell 
expansion and molecular characterization 
Direcció: Dr. Joaquim de Ciurana Gay i Dra. Teresa Puig Miquel 
 
Premi extraordinari de doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua 
 
Autor: Dr. Adrián Jaén Gil 
Títol de la tesi: Removal of pharmaceuticals in wastewater combining different treatment 
technologies: suspect screening identification and risk assessment of transformation products  
Direcció: Dra. Sara Rodríguez Mozaz i Dr. Damià Barceló Cullerés 
Tutora: Dra. Manuela Hidalgo Muñoz 
 
Premi extraordinari de doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura 
 
Autor: Dr. Alexandre Vico Martori 
Títol de la tesi: "Quattro quadri, di pittura molto vaga e bella". Las spalliere con la Historia de 
Nastagio degli Onesti de Sandro Botticelli 
Direcció: Dr. Joan Molina Figueras i Dr. Miguel Falomir Faus 
 
Premi extraordinari de doctorat en Dret, Economia i Empresa 
 
Autor: Dr. Esteban Antonio Pereira Fredes 
Títol de la tesi: Teoría del contrato: entre la autonomía y el altruismo 
Direcció: Dr. Diego Martín Papayannis 
 
Premi extraordinari de doctorat en Educació 
 
Autora: Dra. Carme Trull Oliva 
Títol de la tesi: L’empoderament de les persones joves amb mesura de convivència en grup 
educatiu de medi obert. Anàlisi de la tasca socioeducativa i disseny d’estratègies per a la 
intervenció en el sistema de justícia juvenil 
Direcció: Dr. Pere Soler Masó 
 
Premi extraordinari de doctorat en Medi Ambient 
 
Autor: Dr. Xavier Puig Montserrat 
Títol de la tesi: Agricultural practices, biodiversity and ecosystem services provided by bats in 
Mediterranean crops 
Direcció: Dr. Constantí Stefanescu Bonet 
Tutor: Dr. Pere Pons Ferran 
 
Premi extraordinari de doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida 
 
Autora: Dra. Laura Ballester Coma 
Títol de la tesi: Mental disorders among Spanish university students: a longitudinal study 
Direcció: Dr. Jordi Alonso Caballero  
Tutora: Dra. Maria Eugènia Gras Pérez 
 
 
 



Premi extraordinari de doctorat en Química 
 
Autora: Dra. Margarida Borrell Recasens 
Títol de la tesi: Small-molecule mimics of rieske oxygenases. Application to selective aliphatic C-H 
hydroxylation and olefin syn-dihydroxylation 
Direcció: Dr. Miquel Costas Salgueiro  
 
Premi extraordinari de doctorat en Tecnologia 
 
Autora: Dra. Aina Baró Sabé 
Títol de la tesi: Experimental basis for the control of plant diseases caused by Xylella fastidiosa 
using synthetic antimicrobial peptides 
Direcció: Dr. Emili Montesinos Seguí, Dra. Esther Badosa Romaño i Dra. Laura Montesinos 
Barreda 
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