
ANUNCIS DIVERSOS

INSTITUT RAMON LLULL

RESOLUCIÓ de selecció del professorat d’estudis catalans a les universitats de fora del domini lingüístic
per al curs acadèmic 2015-2016 i per a l’atorgament d’ajuts d’incorporació a les persones seleccionades
(02/L0110 U10 N-professorat català 2015-2016).

L'Institut Ramon Llull, d’acord amb el que disposa l’article 4.1 b) dels Estatuts té com a finalitat promoure la
difusió i el coneixement de la llengua catalana a l’exterior, així com el seu ensenyament a les universitats i
altres centres d’estudi.

Per resolució de 13 d’abril de 2015 (DOGC núm. 6854, de 20 de maig de 2015), es va procedir a obrir la
convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al
curs acadèmic 2015-2016.

El director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, en data 20 de juliol de 2014, proposa les
persones seleccionades per impartir docència a universitats de fora del domini lingüístic durant el curs
acadèmic 2015-2016, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria.

Fent ús de les facultats que em són concedides per l'article 13 dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull,

 

 

RESOLC:

1. Seleccionar les persones que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Resolució perquè siguin contractades per les
respectives universitats durant el curs acadèmic 2015-2016 per impartir docència d’estudis catalans.

Les persones seleccionades no poden renunciar a l’exercici de la docència amb anterioritat a la finalització del
període acadèmic corresponent, llevat que, a criteri de l'Institut Ramon Llull i de la universitat, existeixi una
causa de força major degudament justificada.

Per al supòsit de renúncia degudament justificada previst a l’apartat anterior, d’acord amb el que disposen les
bases de la convocatòria (DOGC núm. 6854, de 20 de maig de 2015), el/la director/a de l’Institut Ramon Llull
procedirà a la selecció d’una persona d’entre les que figuren a la l’annex 3, una vegada obtinguda la seva
conformitat.

2. Atorgar un ajut d’incorporació a les universitats a les persones seleccionades que es detallen a l’annex 2.

 

Recursos procedents

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, es pot interposar, recurs d'alçada davant el president del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull, en
el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació.

 

Barcelona, 7 de setembre de 2015

 

Àlex Susanna i Nadal

Director
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Annex 1

Relació de persones seleccionades

 

Universitat de california- LOS ANGELES (estats units d’america)

Gemma Repiso Puigdelliura

 

Universitat d’estudis estrangers de pekin (XINA)

Anna Tudela Isanta

 

 

Annex 2

Import dels ajuts de desplaçament i incorporació que s’atorgaran a les persones seleccionades

 

L0110 U015 N-390/15 Gemma Repiso Puigdelliura 750,00

L0110 U015 N-391/15 Anna Tudela Isanta 750,00

 

 

(15.280.023)
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