
 

RI: 600 / 2016  

Assumpte : Concessió premis extraordinaris doctorat 2015 

 

 

Benvolguda senyora/ Benvolgut senyor, 

 

Us faig avinent als efectes que corresponguin, d’acord amb el que s’estableix en l’article 
58.1 de l a Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 
1992), i pel que fa a les vostres funcions que la Comissió Delegada de Recerca, 
Transferència i Doctorat, en sessió ordinària núm. 9/2016 que va tenir lloc el dia 14 de 
juliol de 2016 va adoptar per unanimitat, l’acord que transcrit literalment diu: 

 

ACORD PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT 
2015 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; QUÍMICA; I TECNOLOGIA 

 

Exposició de motiu: 

Els tribunals nomenats per la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat en 
la sessió 7/2016 del dia 1 de juny de 2016, han valorat la concessió dels premis 
extraordinaris de Doctorat 2015 en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut (22 de juny de 
2016); Ciència i Tecnologia de l’Aigua (10 de juny de 2016); Ciències Humanes, del 
Patrimoni i de la Cultura (29 de juny de 2016); Dret, Economia i Empresa (10 de juny de 
2016); Medi Ambient (4 de juliol de 2016); Química (9 de juny de 2016); i Tecnologia (29 
de juny de 2016). 

Marc Legal: 

Resolució del rector de 8 d’abril de 2016 per la qual es van convocar els premis 
extraordinaris de doctorat de la Universitat de Girona 2015 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; Química; i Turisme. 



 

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, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 3/12, de 26 d'abril 
de 2012, i modificada pel Consell de Govern en la sessió 5/2013, de 25 de setembre de 
2013, en la sessió 4/2014, de 29 de maig de 2014, i en la sessió 5/2015, de 25 de juny de 
2015. 

S’ACORDA: 

Únic.- Aprovar la concessió del Premis Extraordinaris de Doctorat de la Universitat de 
Girona 2015 relacionats en l’Annex 1. 

 

 

Secretari de la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat, 

 

 

 

Jordi Castañer Bohigas 

Girona, 15 de juliol de 2016 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, les 
persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el 
termini de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació o publicació de l’acte que posi fi a la 
via administrativa, tal i com disposen els art. 8.3, 46. I 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquest acord un recurs de reposició, en el termini 
d'un mes, davant el mateix òrgan que el va dictar, en aquest cas no cabrà interposar el recurs contenciós administratiu 
anteriorment esmentat fins que no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el 
disposat en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos. 

SECRETARIA GENERAL / VICERECTORAT DE RECERCA / ESCOLA DE DOCTORAT 

 

 

 

 



 

ANNEX I  
 
Premi extraordinari de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut  
 
Autor: Dr. Gerard Blasco Solà  
Títol de la tesi: Estudio de la rigidez arterial en arteria carótida y depósito tisular de hierro mediante 
resonancia magnética: Relación con los factores de riesgo asociados al síndrome metabólico  
Direcció: Dr. Wifredo Ricart Engel, Dr. José Manuel Fernández-Real i Dr. Simone Balocco  
 
Premis extraordinaris de doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua  
 
Autor: Dr. Narcís Pous Rodríguez  
Títol de la tesi: Bioremediation of nitrate-polluted groundwater using bioelectrochemical systems  
Direcció: Dr. Jesús Colprim Galceran, Dr. Sebastià Puig Broch i Dra. Maria Dolors Balaguer Condom  
 
Premis extraordinaris de doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura  
 
Autor: Dr. Albert Reixach Sala  
Títol de la tesi: Municipi, finances i elits locals en una ciutat catalana baixmedieval: Girona (1345-1445)  
Direcció: Dr. Pere Orti Gost i Dr. Pere Verdés Pijuan  
 
Autor: Dr. Joan Ferrer Gràcia  
Títol de la tesi: El poema de Parmènides: Entre Zenó i Heidegger. Una relectura  
Direcció: Dr. Oriol Ponsatí Murlà 

Premis extraordinaris de doctorat en Dret, Economia i Empresa  
 
Autor: Dr. Ferran Portella Carbó  
Títol de la tesi: Mass unemployment in Spain (1959-2014): productive and commercial problems of a 
peripheral economy in global capitalism  
Direcció: Dr. Miguel Ángel García Cestona  
 
Premi extraordinari de doctorat en Medi Ambient  
 
Autora: Dra. Sandra Ricart Casadevall  
Títol de la tesi: Vers una gestió territorial del regadiu. Model i aplicació a tres casos d'estudi de l'Europa 
meridional  
Direcció: Dra. Anna Ribas Palom i Dr. David Pavón Gamero  
 
Premi extraordinari de doctorat en Química  
 
Autor: Dr. Marc García Borràs  
Títol de la tesi: Structure and Reactivity of Endohedral (Metallo) Fullerenes  
Direcció: Dr. Miquel Solà Puig i Dr. Josep Maria Luís Luís  
 
Premi extraordinari de doctorat en Tecnologia  
 
Autora: Dr. Marc Delgado Aguilar  
Títol de la tesi: Nanotecnología en el sector papelero: mejoras en calidad y permanencia de las fibras de alto 
rendimiento y secundarias en una economía circular mediante el uso de nanofibras y el refino enzimático  
Direcció: Dr. Pere Mutjé Pujol i Dr. Pere Fullana Palmer 
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