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Exposició de motius
Els Doctors Honoris Causa són un referent clau de qualsevol Universitat, i per aquest motiu la Universitat de Girona ha anat
impulsant el nomenament de Doctors Honoris Causa com un instrument de projecció de la nostra universitat en el marc del context
universitari català i internacional i de reconeixement a la trajectòria de recerca, acadèmica i cultural dels candidats proposats. Per
això,

Atesa la proposta per a la concessió del títol de doctor honoris causa al Dr. Josep M. Casasús, aprovada per unanimitat pel Consell
del Departament de Filologia i Comunicació en data 28 de març de 2019, d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Normativa
d’Ordenació dels Ensenyaments Universitaris de Doctorat aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/2017, de 31 de març
de 2017 i modificada pel Consell de Govern en la sessió 5/2017, de 29 de juny i en la sessió 8/2018, de 30 de novembre.

Atès l’informe favorable del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat que ha analitzat la proposta i la memòria justificativa en
sessió 04/2019 de 21 de juny de 2019, segons preveu l’article 14 de la Normativa d’Ordenació dels Ensenyaments Universitaris de
Doctorat aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/2017, de 31 de març de 2017 i modificada pel Consell de Govern en la
sessió 5/2017, de 29 de juny i en la sessió 8/2018, de 30 de novembre.
Atesa la memòria justificativa presentada. S'ACORDA:

Aprovar la concessió del títol de Doctor Honoris Causa de la Universitat de Girona al Dr. Josep M. Casasús.

Contra aquest acord, 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 el mateix òrgan que l'ha aprovat en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord a 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 publicació, d'acord amb els articles 8.3, 14.1
i 46.1de 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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