
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

INSTITUT RAMON LLULL

RESOLUCIÓ per la qual es concedeixen ajuts als professors d’estudis catalans de les universitats de
l’exterior que exerceixen en dues o més universitats de localitats diferents durant el curs 2016-2017 (L0110
U10 N-Ajuts_viatge_curs 2016-2017).

Antecedents

1. L'Institut Ramon Llull, d'acord amb allò que disposen els seus estatuts, té com a finalitat la projecció i
difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per al compliment dels seus
objectius, l'Institut Ramon Llull dóna suport a les polítiques de relacions exteriors en l'àmbit cultural de les
institucions consorciades i contribueix a l'enfortiment de les marques Cultura Catalana, Catalunya i Barcelona
des de la perspectiva cultural. Amb aquesta finalitat, l'Institut Ramon Llull atorga subvencions a universitats de
fora del domini lingüístic de la llengua catalana per contribuir al manteniment de la docència d'estudis catalans.

2. Per resolució de 12 de juliol de 2013 (DOGC núm. 6430, d'1 d'agost de 2013) del director de l'Institut
Ramon Llull, de selecció del professorat d'estudis catalans a les universitats de fora del domini lingüístic per al
curs acadèmic 2013-2014 i per a l'atorgament d'ajuts de desplaçament i incorporació a les persones
seleccionades, se selecciona perquè sigui contractat per les Universitats de Bristol i Cardiff (Regne Unit) per
impartir la docència d'estudis catalans, el senyor Marc Comadran Orpí.

3. Per resolució de 23 de juliol de 2014 (DOGC núm. 6679, de 5 d'agost de 2014) del director de l'Institut
Ramon Llull de selecció del professorat d'estudis catalans a les universitats de fora del domini lingüístic per al
curs acadèmic 2014-2015 i per a l'atorgament d'ajuts d'incorporació a les persones seleccionades, se
selecciona perquè sigui contractat per la Universitat de Kiel (Alemanya) el senyor Jorge Juan Casañ Bates. Així
mateix, el senyor Cassany ha estat la persona seleccionada per la responsable acadèmica a la Universitat
d'Hamburg (Alemanya), després de realitzar les entrevistes corresponents, per dur a terme la docència de
llengua catalana de manera provisional en aquesta universitat durant el curs 2016-2017.

4. Per resolució de 20 de juliol de 2015 (DOGC núm. 6925, de 31 de juliol de 2015) del director de l'Institut
Ramon Llull 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, se
selecciona perquè sigui contractada per les Universitats de Durham i Newcastle (Regne Unit) per impartir la
docència d'estudis catalans, la senyora Francina Payeras Rebassa.

5. Per resolució de 15 de juliol de 2016 (DOGC núm. 7183, de 12 d'agost de 2016) del director de l'Institut
Ramon Llull de selecció del professorat d'estudis catalans a les universitats de fora del domini lingüístic per al
curs acadèmic 2016-2017 i per a l'atorgament d'ajuts d'incorporació a les persones seleccionades, se
selecciona perquè sigui contractada per les universitats de Heidelberg i Mannheim (Alemanya) per impartir la
docència d'estudis catalans, la senyora Irene Klein Fariza.

 6. Per resolució de 15 de juliol de 2016 (DOGC núm. 7183, de 12 d'agost de 2016) del director de l'Institut
Ramon Llull de selecció del professorat d'estudis catalans a les universitats de fora del domini lingüístic per al
curs acadèmic 2016-2017 i per a l'atorgament d'ajuts d'incorporació a les persones seleccionades, se
selecciona perquè sigui contractada per les universitats de Constança i Zuric (Suïssa) per impartir la docència
d'estudis catalans, la senyora Georgina Álvarez Morera.

7. Per resolució de 15 de juliol de 2016 (DOGC núm. 7183, de 12 d'agost de 2016) del director de l'Institut
Ramon Llull de selecció del professorat d'estudis catalans a les universitats de fora del domini lingüístic per al
curs acadèmic 2016-2017 i per a l'atorgament d'ajuts d'incorporació a les persones seleccionades, se
selecciona perquè sigui contractada per l'Escola Normal Superior de Lió i la Universitat Jean Monnet – Saint
Étienne (França), la senyora Noelia Burdeus Domingo.

8. En data 24 de novembre de 2016, el cap de l'Àrea de Llengua i Universitats emet un informe en el qual
exposa la conveniència que l'Institut Ramon Llull pugui compensar les despeses de desplaçament dels docents
d'estudis catalans que exerceixen en dues o més universitats de l'exterior ubicades en localitats diferents,
sempre que almenys una de les universitats sigui beneficiària d'un ajut de l'Institut Ramon Llull per a la
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docència d'estudis catalans.

 

Fonaments de dret

L'article 4.1 b) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull en relació amb la competència de l'Institut de 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

L'article 4.2 c) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull disposa que per a la realització de les seves activitats,
l'Institut Ramon Llull, per iniciativa pròpia o en col·laboració amb tercers, pot impulsar la creació de places
docents d'estudis catalans a les universitats de l'exterior, així com de càtedres i de centres d'estudi i contribuir
al seu manteniment mitjançant l'atorgament d'ajuts.

L'article 13.2 e) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull, atorga al seu director les facultats per resoldre en
matèria de subvencions.

 

Per tant,

 

RESOLC:

 

1. Atorgar a cadascun dels docents que es relacionen a l'Annex un ajut per un import de CINC-CENTS EUROS
(500,00 €) per al finançament d'una part de les despeses de transport derivades del fet d'exercir com a
docents a més d'una universitat de diferents localitats.

 

2. Ordenar el pagament d'aquest ajut als beneficiaris de l'Annex.

 

3. Establir que els beneficiaris es comprometen a proporcionar en tot moment la informació que els hi sigui
demanada respecte de la subvenció concedida i a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que
l'Institut Ramon Llull o altres òrgans competents estimin necessàries.

 

Recursos procedents

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar
recurs d'alçada davant del President del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull, en el termini d'un mes a
comptar a partir de l'endemà del dia en que tingui lloc la notificació d'aquesta resolució. El termini del mes
conclou el mateix dia en què es va produir la notificació.

 

Barcelona, 25 de novembre de 2016

 

Manuel Forcano

Director de l'Institut Ramon Llull

 

 

Annex

 

Professor Universitat 1 Universitat 2
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Marc Comadran Orpí Universitat de Bristol (Regne Unit) Universitat de Cardiff (Regne Unit)

Noelia Burdeus
Domingo

Escola Normal Superior de Lió (Lió. França) Universitat Jean Monnet - St. Étienne (St. Étienne.
França)

Francina Payeras
Rebassa

University Of Durham (Durham. Regne
Unit)

University of Newcastle (Newcastle. Regne Unit)

Irene Klein Fariza Universitat de Heidelberg (Heidelberg.
Alemnaya)

Universitat de Mannheim (Mannheim. Alemanya)

Georgina Álvarez
Morera

Universitat de Constança (Constança.
Suïssa)

Universitat de Zuric (Zuric. Suïssa)

Jordi Joan Cassany
Bates

Universitat de Kiel (Alemanya) Universitat d’Hamburg (Alemanya)

 

 

(16.340.081)
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