
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

INSTITUT RAMON LLULL

RESOLUCIÓ de selecció d’una professora d’estudis catalans per a la Universitat de Szeged (Hongria) per al
curs acadèmic 2016-2017 (02/L0111 U15 N-Selecció professor estudis catalans Szeged 2016-2017).

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 28 d'abril de 2016 (DOGC núm. 7118, d'11 de maig de 2016), es va procedir a obrir la
convocatòria per a la selecció de professorat d'estudis catalans per a la Universitat de Szeged (Hongria),
d'acord amb les bases publicades en el DOGC núm. 7107 de 26 d'abril de 2016 i amb el perfil de professorat
detallat al web de l'Institut Ramon Llull (www.llull.cat).

El cap de l'Àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull, en data 5 de juliol de 2016, proposa la
persona seleccionada per impartir docència a la Universitat de Szeged durant el curs acadèmic 2016-2017,
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 la persona que es detalla a l'annex 1 d'aquesta Resolució perquè sigui contractada per la
Universitat de Szeged durant el curs acadèmic 2016-2017 per impartir docència d'estudis catalans.

La persona seleccionada no pot 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. 7118, d'11 de maig de 2016), 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. Declarar la inadmissió de la sol·licitud presentada per la persona que es detalla a l'annex 2.

 

3. Declarar les persones que es detallen a l'annex 3 com a persones admeses no seleccionades.

 

4. Declarar el desistiment de la sol·licitud presentada per la persona que es detalla a l'annex 4.

 

5. Atorgar a la persona seleccionada que es detalla en annex 1 un ajut d'incorporació a la Universitat de
Szeged per un import de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (350,00 €)

 

Recursos procedents

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, d'acord amb els articles 114 i 115 de la Llei
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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 comptar des de la notificació.

 

Barcelona, 15 de juliol de 2016

 

Manuel Forcano

Director de l'Institut Ramon Llull

 

 

ANNEX 1

 

Persona seleccionada:

Stefan, Andreea-Isabella

 

 

ANNEX 2

 

Persona inadmesa:

Martorell Fiol, Martí Antoni

 

 

ANNEX 3

 

Persones admeses no seleccionades:

 

Azorín Fernández, Mireia

Grau Estrelles, Sara

Mas Font, Joan

Mir Romero, Àlex

Muñoz Pairet, Irene

Perelló Salort, Paula

Rial Tortosa, Cristina

Salmons Llussà, Io

Tella Ruiz, David

Turull i Peroy, Narcís

Vaquer Nebot, Guillem
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ANNEX 4

 

Sol·licitud desistida:

Moya Iranzo, Rebeca

 

(16.207.050)
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