
 
 
 

Assumpte: Acord modificació normativa doctorat  
 
 
 
Benvolguda senyora/Benvolgut senyor,   
 
Us faig avinent als efectes que corresponguin, d’acord amb el que s’estableix en l’article 40 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015), i pel que fa a les vostres funcions que 
el Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 8/2018 que va tenir lloc el 30 novembre de 
2018 va adoptar per unanimitat l’acord que transcrit literalment diu: 
 
 
ACORD D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 3, 4, 6, 8, 9, 10 I 13, D’UN 
NOU ARTICLE SOBRE LA MENCIÓ INDUSTRIAL AL TÍTOL DE DOCTOR I SOBRE ELS 
DOCTORATS HONORIS CAUSA I DE LES DISPOSICIONS TRANSITÒRIA PRIMERA I 
SEGONA DE LA NORMATIVA D'ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE DOCTORAT 
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA.  
 
Exposició de motius:  
 
L’actual normativa de doctorat va ser aprovada pel Consell de Govern en la sessió 3/2017 
de 31 de març (eBOU-980) i modificada pel Consell de Govern en la sessió 5/2017 de 29 de 
juny (eBOU-1032).  
 
Atès que el RD 99/2011 en el seu article 7.4 permet l’adaptació curricular, itineraris o estudis 
alternatius als estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat 
en els sistemes i procediments d’admissió que estableixin les universitats.  
 
Atès que hi ha el compromís de l’equip de govern de permetre la direcció de tesis doctorals 
als professors de la UdG que comptin amb una experiència investigadora provada encara 
que no tinguin el tram de recerca viu.  
 
Atès que segons consta en l’article 15bis del RD99/2011 cal atorgar la menció industrial al 
títol de doctor en les tesis doctorals que compleixin determinades circumstàncies.  
 
Atès que l’article 195 dels Estatuts de la Universitat de Girona (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) estableix que 
correspon al Consell de Govern aprovar el procediment per la concessió del títol de doctor 
honoris causa que la Universitat de Girona pugui atorgar.  
 
Marc Legal:  
 
Atès que l’article 66 a) dels Estatuts de la Universitat de Girona (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), 
atribueix al Consell de Govern la competència per aprovar la normativa de la Universitat de 
Girona.  
 



Per tot l’anteriorment exposat, S’ACORDA:  
 

Primer. APROVAR dos nous articles sobre la menció industrial al títol de doctor i sobre els 
doctorats honoris causa i la modificació dels articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 13 i disposició 
transitòria segona de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la Universitat de 
Girona, tal com s’expressa a continuació: 

El secretari general, 
 
 
 
 
Jordi Pineda Sánchez 
 
Girona, 03 de desembre de 2018 
 
 
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 notificació, d’acord amb el 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 46.1de la L1ei 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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