
 
 
 
 

RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE CONCESSIÓ DELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT 2019 
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; EDUCACIÓ; MEDI AMBIENT; QUÍMICA; TECNOLOGIA; I TURISME 

 
Atesa la resolució del rector de 12 de març de 2020 per la qual es van aprovar les bases de la 
convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2019 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; Educació; Medi Ambient; Química; Tecnologia; i Turisme. 

 
Atesa la resolució del rector de 18 de maig de 2020 de represa de la convocatòria dels premis 
extraordinaris de doctorat 2019, que va ser suspesa amb motiu de la situació de confinament per la  
COVID. 

 
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, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 3/2017, de 31 de març de 2017, i 
modificada pel Consell de Govern en la sessió 5/2017, de 29 de juny de 2017 i en la sessió 8/2018 de 30 
de novembre de 2018; i 11/2019 de 16 de desembre de 2019. 

 
Atès que els tribunals aprovats per la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat en la 
sessió 8/2020 de l’1 de juliol de 2020 i nomenats pel rector, en la seva resolució de 3 de juliol de 2020, 
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 28 de juliol de 
2020 ha aprovat la proposta de resolució del rector de concessió de premis extraordinaris 2019. 

 
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, (DOGC núm. 5897, de 09/06/2011) i el Reial 
Decret 1065/2017, de 22 de desembre (DOGC núm. 7525, de 29/12/2017) de nomenament del rector de 
la Universitat de Girona, 

 
RESOLC: 

 
Primer.- Aprovar la concessió dels Premis Extraordinaris de Doctorat de la Universitat de Girona 2019 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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ANNEX I 

 
 

Premi extraordinari de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut 
 

Autora: Dra. Marta Solans Margalef 
Títol de la tesi: Dietary patterns in the etiology of lymphoid neoplasms  
Direcció: Dr. Marc Saez Zafra i Dr. Rafel Marcos Gragera 

 
Autora: Dra. Carla Camprubí Font 
Títol de la tesi: Genetics and transcriptomics of adherent-invasive Escherichia coli (AIEC):  
new approaches to uncover molecular markers for its rapid identification  
Direcció: Dra. Margarita Martínez Medina 

 
 

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

Autor: Dr. Ruben Vera Chamorro 
Títol de la tesi: Design, preparation and characterization of polymer inclusion membranes as 
an emerging technique for preconcentration and speciation measurements  
Direcció: Dra. Clàudia Fontàs Rigau i Dra. M. Enriqueta Anticó Daró 

 
Autora: Dra. Giulia Gionchetta 
Títol de la tesi: At the edge of aquatic systems: intermittent streambed microbial 
communities responses to hydrological alterations  
Direcció: Dra. Anna M. Romaní Cornet i Dr. Joan Artigas Alejo 

 
 

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

Autora: Dra. Marina Navàs Farré 
Títol de la tesi: Ramon de Cornet: l'autor, l'obra i la circulació manuscrita  
Direcció: Dra. Míriam Cabré Ollé i Dr. Martí Sadurní Castellà 
Tutor: Dr. Àngel Duarte Montserrat 

 
Autor: Dr. Lluís Sales Favà 
Títol de la tesi: Crèdit i morositat a la Catalunya del segle XIV. El cas de la baronia de 
Llagostera  
Direcció: Dr. Pere Orti Gost 

 
 

Premi extraordinari de doctorat en Dret, Economia i Empresa 
 

Autor: Dr. Nayiber Febles Pozo 
Títol de la tesi: La transparencia en el arbitraje internacional y en los tratados bilaterales de 
inversión  
Direcció: Dr. Guillermo Ormazábal Sánchez i Dr. Luís F. Carrillo Pozo 

 
 

Premi extraordinari de doctorat en Educació 
 

Autora: Dra. Gemma Díaz Garolera 
Títol de la tesi: Friendship of young people with intelectual disabilities: spports and barriers. A 
training programme to work on the social skills related to the establishment and maintenance 
of friendships 
Direcció: Dra. Maria Pallisera Díaz i Dra. Judit Fullana Noell 
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Premi extraordinari de doctorat en Medi Ambient 

 
Autor: Dr. Jaume Albertí Bueno 
Títol de la tesi: Life cycle assessment of cities-The first steps for standardization  
Direcció: Dr. Pere Fullana Palmer i Dr. Christian Brodhag 
Tutor: Dr. Joan Vicente Rufí 

 
 

Premi extraordinari de doctorat en Química 
 

Autora: Dra. Laura Torrent Fàbrega 
Títol de la tesi: Occurrence and behavior of silver  nanoparticles in the environment: Analytical 
methodologies and laboratory studies 
Direcció: Dra. Mònica Iglesias Juncà i Dra. Eva Marguí Grabulosa 

 
 

Premi extraordinari de doctorat en Tecnologia 
 

Autor: Dr. Antonio Jesús Guerra Sánchez 
Títol de la tesi: Contribution to Bioabsorbable Stent Manufacture With Additive 
Manufacturing Technologies  
Direcció: Dr. Joaquim de Ciurana Gay 

 
Autora: Dra. Alexandra González Villà 
Títol de la tesi: Automated brain structure segmentation in magnetic resonance images 
of multiple sclerosis patients  
Direcció: Dr. Xavier Lladó Bardera i Dr. Arnau Oliver Malagelada 

 
Autor: Dr. Santiago García Rodríguez 
Títol de la tesi: X-ray tomography investigation of the impact damage mechanism of thin-ply 
composites and the use of veils to improve their impact tolerance  
Direcció: Dr. Josep Costa Balanzat 

 
 

Premis extraordinaris de doctorat en Turisme 
 

Autora: Dra. Cinthia Rolim de Albuquerque Meneguel 
Títol de la tesi: Um olhar fenomenológico sobre os festivais gastronômicos e o patrimônio 
cultural alimentar na cidade de Sao Paulo  
Direcció: Dr. Luciano Torres Tricárico i Dr. Lluís Mundet Cerdan 
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