
 
 
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE CONCESSIÓ DELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE 

DOCTORAT 2020  

 

Atesa la resolució del rector de 26 de febrer de 2021 per la qual es van aprovar les bases de la 

convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2020 de la Universitat de Girona per als títols 

de doctor per la Universitat de Girona corresponents als programes de doctorat en Biologia 

Molecular, Biomedicina i Salut; Ciència i Tecnologia de l’Aigua; Ciències Humanes, del Patrimoni 

i de la Cultura; Dret, Economia i Empresa; Medi Ambient; Psicologia, Salut i Qualitat de Vida; 

Química; i Tecnologia. 

 

Atès que del programa de Doctorat en Medi Ambient no s’ha presentat cap sol·licitud. 
 
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 5/2021 de 19 de maig de 2021 i nomenats pel rector, en la seva resolució de 24 de 

maig de 2021, varen valorar la concessió dels premis extraordinaris de doctorat 2019. 
 
Atès que la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat en la seva sessió de 21 de 

juliol de 2021 ha aprovat la proposta de resolució del rector de concessió de premis 

extraordinaris 2020. 
 
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 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del 
rector de la Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017). 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la concessió dels Premis Extraordinaris de Doctorat de la Universitat de Girona 

2020 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 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
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 
 

 
Premis extraordinaris de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut 

 
Autor: Dr. Èric Cortada Almar 
Títol de la tesi: Trafficking and Function of the Voltage-Gated Sodium Channel Beta2 Subunit  
Direcció: Dr. Ramon Brugada Terradellas i Dr. Marcel Verges Aiguaviva 

 
Autor: Dr. Marc Pere Madruga Parera 
Títol de la tesi: Inter-limb asymmetries and sports performace. From assessment to the 
application of a sport-specific iso-inertial resistance training in young athletes 
Direcció: Dr. Daniel Romero Rodríguez i Dra. Azahara Fort Venmeerhaeghe 
Tutorització: Dra. Elisabeth Pinart Nadal 

 

 
Premi extraordinari de doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua 

 
Autor: Dr. Ramiro Blasco Gómez 
Títol de la tesi: Steering CO2 bio-electrorecycling into valuable compounds through inline 
monitoring of key operational parameters  
Direcció: Dr. Jesús Colprim Galceran, Dra. M. Dolors Balaguer Condom i Dr. Sebastià Puig 
Broch 

 

 
Premi extraordinari de doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura 

 
Autora: Dra. Laura Miquel Milian 
Títol de la tesi: La guerra civil catalana i la crisi financera de Barcelona durant el regnat de 
Joan II (1458-1479) 

Direcció: Dr. Pere Orti Gost i Dr. Pere Verdés Pijuan 
 
Autor: Dr. Alberto Oya Márquez 
Títol de la tesi: Unamuno's Natural Foundation for Religious Faith  
Direcció: Dr José Luís Prades Celma 

 

 
Premi extraordinari de doctorat en Dret, Economia i Empresa 

 
Autor: Dr. Jorge Orson Baquerizo Minuche 
Títol de la tesi: El concepto de 'poder constituyente'. Un estudio de teoría analítica del derecho 
Direcció: Dr. Jordi Ferrer Beltran 

 

 
Premi extraordinari de doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida 

 
Autora: Dra. Ma. Josep Corominas Pérez 
Títol de la tesi: La rellevància de l'experiència relacional per al benestar subjectiu de la 
infància: anàlisi de l'entorn familiar, escolar i local) 

Direcció: Dr. Ferran Casas Aznar i Dra. Mònica González Carrasco 
 
Autora: Dra. Maria Pau Navarro Moya 
Títol de la tesi: Factores psicosociales de riesgo y protección de la salud y el bienestar entre los 
profesionales del transporte sanitario  
Direcció: Dra. Mònica González Carrasco i Dra. Esperanza Villar Hoz 

 

 
Premi extraordinari de doctorat en Química 

 
Autor: Dr. Carlos Fuertes Espinosa 
Títol de la tesi: Supramolecular manocapsules as platforms for molecular recognition and 
reactivity in confined spaces 
Direcció: Dr. Xavier Ribas Salamaña  



 

 
Premi extraordinari de doctorat en Tecnologia 

 
Autor: Dr. Rodrigo Paiva Tavares 
Títol de la tesi: Mechanics of deformation and failure of fibre hybrid composites 
Direcció: Dr. Albert Turon Travesa i Dr. Pedro P. Camanho 
 
Autor: Dr. Carles Solé Torres 
Títol de la tesi: Operational conditions and energy consumption using reclaimed efluents in 
drip irrigation systems  
Direcció: Dr. Jaume Puig Bargués, Dr. Gerard Arbat Pujolràs i Dr. Miquel Duran Ros 
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