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RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT
D’ESTUDIS CATALANS A UNIVERSITATS DE L’EXTERIOR PER AL CURS ACADÈMIC 2021-2022
02/L0111 N- Selecció professorat estudis catalans 2C-2021-2022

Vist el que disposa l'article 4.2.b) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull, en relació amb la competència 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;
Vist el que disposa l'article 4.3.c) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull, en relació amb l’impuls de la creació
de places docents d’estudis catalans a les universitats de l’exterior, així com de càtedres i de centres
d’estudi i la contribució per al seu manteniment mitjançant l’atorgament d’ajuts;
Vist l'acord del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull de data 15 de maig de 2020, pel qual s'aprova la
modificació de les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans
a universitats de l’exterior;
Fent ús de les facultats que em són concedides per l'article 13.2.e) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull.
Resolc
1. Obrir la convocatòria per al curs 2021-2022 per a la selecció de professorat d’estudis catalans a
universitats de l’exterior, d’acord amb les bases establertes a l’annex 1, per a les universitats que es detallen
a l’annex 2 i d’acord amb la relació de perfils de professorat que es detalla a l’annex 3 d’aquesta resolució.
2. Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base sisena, sigui del 3 al 21 de maig
del 2021, ambdós inclosos.
3. Publicar aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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 què tingui lloc la publicació d’aquesta resolució. El termini
del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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