
 
 

 

 

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la 2a convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a 

universitats de l’exterior per al curs acadèmic 2023-2024 

L0111 N-Ob 2aC Selecció professorat estudis catalans 2023-2024 

 

Vist el que disposa l'article 4.2.b) dels Estatuts del Consorci Institut Ramon Llull (en endavant 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 14 de juliol de 2021, 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 2a convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior per al curs 

2023-2024, 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. 

 

D’acord amb la base 11 de les bases que regeixen aquesta convocatòria, les persones seleccionades podran 

sol·licitar a l’Institut Ramon Llull un ajut d’incorporació per fer front a les despeses que es derivin del seu 

desplaçament a la localitat de destinació 

 

2. Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base sisena, sigui del 28 d’abril al 19 de maig 

de 2023, ambdós inclosos. 

 

3. Publicar aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

Recursos procedents 

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a 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 de la persona titular de la Presidència 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.  

 

 

 

 

Pere Almeda i Samaranch 

El director de l’Institut Ramon Llull 

 


