
   
  I

N
S

T
IT

U
T

 R
A

M
O

N
 L

LU
LL

Doc.original signat per:
Iolanda Batallé Prats
11/12/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*07Y1EAWO9IIW72FAFTDZX9FXYI9XYVC6*
07Y1EAWO9IIW72FAFTDZX9FXYI9XYVC6

Data creació còpia:
11/12/2020 13:20:27

Data caducitat còpia:
11/12/2023 00:00:00

Pàgina 1 de 18

 

 
    

  

 

 

 

 

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA A LA MOBILITAT DEL PROFESSORAT D'ESTUDIS CATALANS A 

UNIVERSITATS DE L'EXTERIOR DES DE LA UNIVERSITAT ON EXERCEIXEN LA DOCÈNCIA  

Ref. 02/ L0114 U10 N- RES_DEFINITIVA_RETORN  

 

Fets  

 

1. Per resolució de 4 de setembre de 2020, es dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Consorci 

de l'Institut Ramon Llull (en endavant, l'Institut Ramon Llull), pel qual s’aproven les bases que han de regir la 

concessió de subvencions a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la 

universitat on exerceixen la docència  (DOGC núm. 8222 de data 10 de setembre de 2020). 

 

2. Per resolució de la directora de l'Institut Ramon Llull de data 28 de setembre de 2020 (DOGC núm. 8240 de 

5 d’octubre de 2020) s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions, en règim de 

concurrència no competitiva, a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de 

la universitat on exerceixen la docència   

 

3. En data 28 d’octubre de 2020 finalitza el termini de presentació de sol·licituds en el marc d’aquesta 

convocatòria.  

 

4. Les sol·licituds presentades en el termini establert a la convocatòria de referència consten a l’expedient.  

 

5. En data 11 de desembre de 2020, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució de concessió de les 

subvencions.  

 

5. La dotació necessària per a satisfer el pagament d’aquesta subvenció anirà amb càrrec als crèdits del 

pressupost de l’Institut Ramon Llull per a l’any 2020. La partida pressupostària a la qual s’aplicarà aquest 

crèdit és la 003-033-403311 Llengua - Àmbit Universitari - Ajuts Docència - Ajuts Universitats del pressupost 

de l'Institut Ramon Llull. 

 

Fonaments de dret  

 

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

 

2. El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya.  

 

3. L’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores 

aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels 

procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per 

l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n’aprova el text íntegre. 

 

4. La base 10 de les bases esmentades regula el procediment de concessió de les subvencions.  
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5. La base 10.1 de les bases estableix que el procediment de concessió de les subvencions es tramita en 

règim de concurrència no competitiva.  

 

6. La base 12.1 d’aquestes bases estableix que la persona titular de la direcció de l'Institut Ramon Llull 

resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de 

sol·licituds.  

 

7. L’Institut Ramon Llull disposa de crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent.  

 

8. L’article 13.2.e) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull faculta a la persona titular de la Direcció de l'Institut 

Ramon Llull en matèria d’atorgament de subvencions.  

 

RESOLUCIÓ  

 

Per tant, resolc,  

 

1. Atorgar les subvencions pels imports i l’objecte als sol·licitants que es detallen en Annex.  

 

2. Establir que, d’acord amb el preveu la base 14.1 de les bases que regeixen aquesta convocatòria, el 

pagament de la subvenció es tramita a partir de la concessió de la subvenció.  

 

3. Establir que aquestes subvencions tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 

1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat 

de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).  

 

4. Establir que els beneficiaris es comprometen a proporcionar en tot moment la informació que els 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 què tingui lloc la publicació d’aquesta resolució. El termini 

del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació.  

 

La directora de l'Institut Ramon Llull  

 

 

 

 

 

 

 

Iolanda Batallé Prats 
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ANNEX  

 

L0114 U10 N-RET 352/20- 1  

Beneficiari: Elga Cremades Cortiella  

Dates: 25 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior: de Chicago (Estats Units 

d’Amèrica) a Reus (Espanya)  

Import sol·licitat: 750,00 € 

Import subvencionable: 437,86 € 

Import atorgat: 437,86 € 

 

En data 7 d'octubre de 2020, Elga Cremades Cortiella, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

University of Chicago (Estats Units d’Amèrica) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon 

Llull una subvenció per un import de 750,00 € per al desplaçament que ha efectuat de Chicago (Estats Units 

d’Amèrica) a Reus (Espanya) el 25 de juliol de 2020.  

 

Elga Cremades Cortiella compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta 

tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 437,86 € per al seu desplaçament 

de Chicago (Estats Units d’Amèrica) a Reus (Espanya), 25 de juliol de 2020. 

 

L0114 U10 N-RET 353/20- 1  

Beneficiari: Lucia Medea Garcia Lopez  

Dates: 11 de maig de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Lisboa (Portugal) a 

València (Espanya). 

Import sol·licitat: 350,00 € 

Import subvencionable: 350,00 € 

Import atorgat: 350,00 € 

 

En data 7 d'octubre de 2020, Lucia Medea Garcia Lopez, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Universidade de Lisboa (Portugal) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 350,00 € per al desplaçament que ha efectuat de Lisboa (Portugal) fins a València 

(Espanya) en data 11 de maig de 2020.  

 

Lucia Medea Garcia Lopez compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i 

presenta tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les 

bases que regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 350,00 € per al seu 

desplaçament de Lisboa (Portugal) fins a València (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 354/20- 1  

Beneficiari: Cristina Fernández Recasens  

Dates: 14 de març de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitat de l’exterior: de Birmingham (Regne Unit) a 

Barcelona (Espanya) 

Import sol·licitat: 161,82 € 
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Import subvencionable: 161,82 € 

Import atorgat: 161,82 € 

 

En data 7 d'octubre de 2020, Cristina Fernández Recasens, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

University of Birmingham (Regne Unit) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull 

una subvenció per un import de 161,82 € per al desplaçament que ha efectuat de Birmingham (Regne Unit) a 

Barcelona (Espanya), el 14 de març de 2020. 

 

Cristina Fernández Recasens compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i 

presenta tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les 

bases que regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 161,82 € per al seu 

desplaçament de Birmingham (Regne Unit) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 355/20- 1  

Beneficiari: Maria Teresa Coll  

Dates: 7 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior: de Zagreb (Croàcia) a 

Barcelona (Espanya) 

Import sol·licitat: 169,56 € 

Import subvencionable: 169,56 € 

Import atorgat: 169,56 € 

 

En data 7 d'octubre de 2020, Maria Teresa Coll Mariné, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Sveuciliste u Zadru (Croàcia) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 169,56 € per al desplaçament que ha efectuat de Zagreb (Croàcia) a Barcelona 

(Espanya) en data 7 de juliol de 2020.  

 

Maria Teresa Coll Mariné compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta 

tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 169,56 € per al seu desplaçament 

de Zagreb (Croàcia) a Barcelona (Espanya) . 

 

L0114 U10 N-RET 360/20- 1  

Beneficiari: Vasilica Mocanu  

Dates: 21 de juny de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Salamanca (Espanya) a 

Lleida (Espanya) 

Import sol·licitat: 230,70 € 

Import subvencionable: 230,70 € 

Import atorgat: 230,70 € 

 

En data 8 d'octubre de 2020, Vasilica Mocanu, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Universidad de 

Salamanca (Espanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una subvenció per 

un import de 230,70 € per al desplaçament que ha efectuat de Salamanca (Espanya) a Lleida (Espanya) en 

data 21 de juny de 2020. 
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Vasilica Mocanu compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota la 

documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que regeixen 

aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 230,70 € per al seu desplaçament de 

Salamanca (Espanya) a Lleida (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 361/20- 1  

Beneficiari: Marta Anton Martí  

Dates: 1 d'agost de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: d'Amiens (França) a Barcelona 

(Espanya) 

Import sol·licitat: 350,00 € 

Import subvencionable: 348,60 € 

Import atorgat: 348,60 € 

 

En data 9 d'octubre de 2020, Marta Anton Martí, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Université de 

Picardie-Jules Verne (França) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 350,00 € per al desplaçament que ha efectuat d'Amiens (França) a Barcelona 

(Espanya) en data 1 d'agost de 2020.  

 

Marta Anton Martí compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota la 

documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que regeixen 

aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 348,60 € per al seu desplaçament d'Amiens 

(França) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 365/20- 1  

Beneficiari: Imma Martí Esteve  

Dates: 24 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior: de Düsseldorf (Alemanya) a 

Barcelona (Espanya) 

Import sol·licitat: 281,98 € 

Import subvencionable: 165,99 € 

Import atorgat: 165,99 € 

 

En data 9 d'octubre de 2020, Imma Martí Esteve, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Ruhr-

Universität Bochum (Alemanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 281,98€ per al desplaçament que ha efectuat de Düsseldorf (Alemanya) a 

Barcelona (Espanya), en data 24 de juliol de 2020.  

 

Imma Martí Esteve compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota la 

documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que regeixen 

aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 165,99 € per al seu desplaçament de 

Düsseldorf (Alemanya) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 368/20- 1  

Beneficiari: Anna Tudela Isanta  

Dates: 1 de març de 2020 
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Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Madrid (Espanya) a 

Barcelona (Espanya) 

Import sol·licitat: 53,45 € 

Import subvencionable: 53,45 € 

Import atorgat: 53,45 € 

 

En data 12 d'octubre de 2020, Anna Tudela Isanta, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Universidad Autónoma de Madrid (Espanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon 

Llull una subvenció per un import de 53,45 € per al desplaçament que ha efectuat de Madrid (Espanya) a 

Barcelona (Espanya), en data 1 de març de 2020.  

 

Anna Tudela Isanta compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota 

la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 53,45 € per al seu desplaçament 

de Madrid (Espanya) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 370/20- 1  

Beneficiari: Estel de Primavera Llansana Martinez 

Dates: 3 d'agost de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d'Estudis catalans a universitats de l'exterior: de Tolosa (França) a Igualada 

(Espanya)  

Import sol·licitat: 90,00 € 

Import subvencionable: 90,00 € 

Import atorgat: 90,00 € 

 

En data 12 d'octubre de 2020, Estel de Primavera Llansana Martinez, que ha impartit docència d'estudis 

catalans a la Université Toulose Jean Jaurès (França) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut 

Ramon Llull una subvenció per un import de 90,00 € per al desplaçament que ha efectuat de Tolosa (França) 

a Igualada (Espanya) en data 3 d'agost de 2020.  

 

Estel de Primavera Llansana Martinez compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la 

convocatòria i presenta tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la 

base 5 de les bases que regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 90,00 € 

per al seu desplaçament de Tolosa (França) a Igualada (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 386/20- 1  

Beneficiari: Amanda Ulldemolins Subirats 

Dates: 19 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Washington (Estat Units 

d’Amèrica) a Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 750,00 € 

Import subvencionable: 750,00 € 

Import atorgat: 750,00 € 

 

En data 13 d'octubre de 2020, Amanda Ulldemolins Subirats, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Georgetown University (Estat Units d’Amèrica) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon 
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Llull una subvenció per un import de 750,00 € per al desplaçament que ha efectuat de Washington (Estat 

Units d’Amèrica) a Barcelona (Espanya) en data 19 de juliol de 2020.  

 

Amanda Ulldemolins Subirats compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i 

presenta tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les 

bases que regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 750,00 € per  al seu 

desplaçament de Washington (Estat Units d’Amèrica) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 402/20- 1  

Beneficiari: Claudia Bochaca Sabarich 

Dates: 5 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior: de Lió (França) a la Pobla de 

Segur (Espanya)  

Import sol·licitat: 217,20 € 

Import subvencionable: 217,20 € 

Import atorgat: 217,20 € 

 

En data 14 d'octubre de 2020, Claudia Bochaca Sabarich, que ha impartit docència d'estudis catalans a 

l’Ecole Normale Supérieure de Lyon i la Université Jean Monnet-Saint Etienne (França) durant el curs 

acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una subvenció per un import de 217,20 € per al 

desplaçament que ha efectuat de Lió (França) a la Pobla de Segur (Espanya) en data 5 de juliol de 2020.  

 

Claudia Bochaca Sabarich compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i 

presenta tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les 

bases que regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 217,20 € per al seu 

desplaçament de Lió (França) a la Pobla de Segur (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 414/20- 1  

Beneficiari: Paula Marqués Hernández 

Dates: 3 d'agost de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Bolonya (Itàlia) a València 

(Espanya)  

Import sol·licitat: 109,68 € 

Import subvencionable: 109,68 € 

Import atorgat: 109,68 € 

 

En data 14 d'octubre de 2020, Paula Marqués Hernández, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Università Ca'Foscari di Venezia (Itàlia) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull 

una subvenció per un import de 109,68 € per al desplaçament que ha efectuat de Bolonya (Itàlia) a València 

(Espanya) en data 3 d'agost de 2020.  

 

Paula Marqués Hernández compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i 

presenta tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les 

bases que regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 109,68 € per al seu 

desplaçament de Bolonya (Itàlia) a València (Espanya). 

 

 



   
  I

N
S

T
IT

U
T

 R
A

M
O

N
 L

LU
LL

Doc.original signat per:
Iolanda Batallé Prats
11/12/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*07Y1EAWO9IIW72FAFTDZX9FXYI9XYVC6*
07Y1EAWO9IIW72FAFTDZX9FXYI9XYVC6

Data creació còpia:
11/12/2020 13:20:27

Data caducitat còpia:
11/12/2023 00:00:00

Pàgina 8 de 18

 

 
    

  

 

 

 

 

L0114 U10 N-RET 424/20- 1  

Beneficiari: Dolors Perarnau Vidal  

Dates: 1 de agost de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d'estudis catalans a uiversitats de l'exterior: de Santiago de Compostela 

(Espanya) a Manresa (Espanya)  

Import sol·licitat: 175,00 € 

Import subvencionable: 175,00 € 

Import atorgat: 175,00 € 

 

En data 15 d'octubre de 2020, Dolors Perarnau Vidal, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Universidade de Santiago de Compostela (Espanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut 

Ramon Llull una subvenció per un import de 175,00 € per al desplaçament que ha efectuat de Santiago de 

Compostel·la (Espanya) a Manresa (Espanya) en data 1 de agost de 2020.  

 

Dolors Perarnau Vidal compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta 

tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 175,00 € per al seu desplaçament 

de Santiago de Compostel·la (Espanya) a Manresa (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 447/20- 1  

Beneficiari: Jose Manuel Gomis Pastor  

Dates: 7 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de París (França) a Alacant 

(Espanya)  

Import sol·licitat: 124,99 € 

Import subvencionable: 124,99 € 

Import atorgat: 124,99 € 

 

En data 16 d'octubre de 2020, Jose Manuel Gomis Pastor, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Sorbonne Université (França) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 124,99 € per al desplaçament que ha efectuat de París (França) a Alacant 

(Espanya) en data 7 de juliol de 2020.  

 

Jose Manuel Gomis Pastor compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i 

presenta tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les 

bases que regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 124,99 € per al seu 

desplaçament de París (França) a Alacant (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 449/20- 1  

Beneficiari: Neus Colomer Collell  

Dates: 30 de març de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Manchester (Regne Unit) a 

Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 343,81 € 

Import subvencionable: 343,81 € 

Import atorgat: 343,81 € 
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En data 17 d'octubre de 2020, Neus Colomer Collell, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

University of Durham i a la Newcastle University (Regne Unit) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a 

l’Institut Ramon Llull una subvenció per un import de 343,81 € per al desplaçament que ha efectuat de 

Manchester (Regne Unit) a Barcelona (Espanya) amb en data 30 de març de 2020.  

 

Neus Colomer Collell compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota 

la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 343,81 € per al seu desplaçament 

de Manchester (Regne Unit) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 450/20- 1  

Beneficiari: Aina Obis Monné  

Dates: 19 de març de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Boston (Estats Units 

d’Amèrica) a Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 750,00 € 

Import subvencionable: 750,00 € 

Import atorgat: 750,00 € 

 

En data 17 d'octubre 2020, Aina Obis Monné, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Harvard 

University (Estats Units d’Amèrica) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 750,00 € per al desplaçament que ha efectuat de Boston (Estats Units d’Amèrica) 

a Barcelona (Espanya) en data 19 de març de 2020.  

 

Aina Obis Monné compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota la 

documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que regeixen 

aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 750,00 € per al seu desplaçament de 

Boston (Estats Units d’Amèrica) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 451/20- 1  

Beneficiari: Elena Casas Cortada  

Dates: 28 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Brno (República Txeca) a 

Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 134,97 € 

Import subvencionable: 85,11 € 

Import atorgat: 85,11 € 

 

En data 18 d'octubre de 2020, Elena Casas Cortada, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Masarykova Univerzita (República Txeca) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull 

una subvenció per un import de 134,97 € per al desplaçament que ha efectuat de 28 de juliol de 2020 de Brno 

(República Txeca) a Barcelona (Espanya) en data 28 de juliol de 2020.  

 

Elena Casas Cortada compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta 

tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 
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regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 85,11 € per al seu desplaçament 

de Brno (República Txeca) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 452/20- 1  

Beneficiari: Eva Balada Rosa.  

Dates: 17 de juny de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Siegen (Alemanya) a 

Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 215,59 € 

Import subvencionable: 104,88 € 

Import atorgat: 104,88 € 

 

En data 18 d'octubre de 2020, Eva Balada Rosa, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Universität 

Siegen (Alemanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una subvenció per un 

import de 215,59 € per al desplaçament que ha efectuat de Siegen (Alemanya) a Barcelona (Espanya) en 

data 17 de juny de 2020.  

 

Eva Balada Rosa compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota la 

documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que regeixen 

aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 104,88 € per al seu desplaçament de 

Siegen (Alemanya) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 456/20- 1  

Beneficiari: Irene Klein Fariza 

Dates: 18 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Frankfurt (Alemanya) a 

València (Espanya)  

Import sol·licitat: 236,43 € 

Import subvencionable: 114,70 € 

Import atorgat: 114,70 € 

 

En data 19 d’octubre de 2020, Irene Klein Fariza, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Goethe-

Universität Frankfurt am Main (Alemanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull 

una subvenció per un import de 236,43 € per al desplaçament que ha efectuat de Frankfurt (Alemanya) a 

València (Espanya) en data 18 de juliol de 2020.  

 

Irene Klein Fariza compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota la 

documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que regeixen 

aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 114,70 € per al seu desplaçament de 

Frankfurt (Alemanya) a València (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 458/20- 1  

Beneficiari: Raquel Galofré Bofarull  

Dates: 5 d'agost de 2020. 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Freiburg im Breisgau 

(Alemanya) a Valls (Catalunya)  
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Import sol·licitat: 346,50 € 

Import subvencionable: 346,50 € 

Import atorgat: 346,50 € 

 

En data 19 d’octubre de 2020, Raquel Galofré Bofarull, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Albert-

Ludwigs-Univesität Freiburg (Alemanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull 

una subvenció per un import de 346,50€ per al desplaçament que ha efectuat de Freiburg im Breisgau 

(Alemanya) a Valls (Catalunya) en data 5 d'agost de 2020.  

 

Raquel Galofré Bofarull compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta 

tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 346,50 € per al seu desplaçament 

de Freiburg im Breisgau (Alemanya) a Valls (Catalunya). 

 

L0114 U10 N-RET 465/20- 1  

Beneficiari: Anna Guaita Crespo 

Dates: 18 de juliol de 2020  

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Berlín (Alemanya) a 

València (Espanya)  

Import sol·licitat: 79,99 € 

Import subvencionable: 79,99 € 

Import atorgat: 79,99 € 

 

En data 19 d’octubre de 2020, Anna Guaita Crespo, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Humbolt 

Universität zu Berlin (Alemanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 79,99 € per al desplaçament que ha efectuat de Berlín (Alemanya) a València 

(Espanya) en data 18 de juliol de 2020.  

 

Anna Guaita Crespo compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota 

la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 79,99 € per al seu desplaçament 

de Berlín (Alemanya) a València (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 471/20- 1  

Beneficiari: Laura Obradors Noguera  

Dates: 16 d'agost de 2020.  

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Saarbrucken (Alemanya) a 

Navàs (Espanya)  

Import sol·licitat: 174,00 € 

Import subvencionable: 173,40 € 

Import atorgat: 173,40 € 

 

En data 20 d’octubre de 2020, Laura Obradors Noguera, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Universität des Saarlandes (Alemanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull 

una subvenció per un import de 174,00 € per al desplaçament que ha efectuat de Saarbrucken (Alemanya) a 

Navàs (Espanya) en data 16 d'agost de 2020.  
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Laura Obradors Noguera compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta 

tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 173,40 € per al seu desplaçament 

de Saarbrucken (Alemanya) a Navàs (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 481/20- 1  

Beneficiari: Anna Paradís Pérez  

Dates: 19 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Londres (Regne Unit) a 

Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 222,96 € 

Import subvencionable: 222,96 € 

Import atorgat: 222,96 € 

 

En data 20 d’octubre de 2020, Anna Paradís Pérez , que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

University of Oxford (Regne Unit) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 222,96 € per al desplaçament que ha efectuat de Londres (Regne Unit) a 

Barcelona (Espanya) en data 19 de juliol de 2020. 

 

Anna Paradís Pérez compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota 

la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 222,96 € per al seu desplaçament 

de Londres (Regne Unit) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 494/20- 1  

Beneficiari: Maria Garcia Martinez  

Dates: 15 de maig de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: d'Aix-en-Provence (França) a 

Liria (Espanya)  

Import sol·licitat: 252,90 € 

Import subvencionable: 252,90 € 

Import atorgat: 252,90 € 

 

En data 21 octubre de 2020, Maria Garcia Martinez, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Aix-

Marseille Université (França) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 252,90 € per al desplaçament que ha efectuat d'Aix-en-Provence (França) a Liria 

(Espanya) en data 15 de maig de 2020. 

 

Maria Garcia Martinez compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta 

tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 252,90 € per al seu desplaçament 

de Aix-en-Provence (França) a Llíria (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 517/20- 1  

Beneficiari: Pau Sitjà Márquez 
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Dates: 16 de juny de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Bolonya (Itàlia) a Barcelona 

(Espanya)  

Import sol·licitat: 243,95 € 

Import subvencionable: 243,95 € 

Import atorgat: 243,95 € 

 

En data 22 d’octubre de 2020, Pau Sitjà Márquez, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Università 

di Bologna (Itàlia) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una subvenció per un 

import de 243,95 € per al desplaçament que ha efectuat de Bolonya (Itàlia) a Barcelona (Espanya) en data 16 

de juny de 2020. 

 

Pau Sitjà Márquez compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota la 

documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que regeixen 

aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 243,95 € per al seu desplaçament Bolonya 

(Itàlia) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 518/20- 1  

Beneficiari: Marina Vanrell Garcias  

Dates: 20 de març de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Santiago de Xile (Xile) a 

Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 975,00 € 

Import subvencionable: 975,00 € 

Import atorgat: 975,00 € 

 

En data 22 d’octubre de 2020, Marina Vanrell Garcias, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Universidad de Chile i a la Pontificia Universidad Católica de Chile (Xile) durant el curs acadèmic 2019-2020, 

sol·licita a l’Institut Ramon Llull una subvenció per un import de 975,00 € per al desplaçament que ha efectuat 

de Santiago de Xile (Xile) a Barcelona (Espanya) en data 20 de març de 2020. 

 

Marina Vanrell Garcias compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta 

tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 975,00 € per al seu desplaçament 

de Santiago de Xile (Xile) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 528/20- 1  

Beneficiari: Eduard Josep Garcia Arellano.  

Dates: 22 de juny de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Granada (Espanya) a 

Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 134,99 € 

Import subvencionable: 50,00 € 

Import atorgat: 50,00 € 

 

En data 23 d’octubre de 2020, Eduard Josep Garcia Arellano, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 
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Universidad de Granada (Espanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 134,99 € per al desplaçament que ha efectuat de Granada (Espanya) a 

Barcelonca (Espanya) en data 22 de juny de 2020.  

 

Eduard Josep Garcia Arellano compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i 

presenta tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les 

bases que regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 50,00 € per al seu 

desplaçament de Granada (Espanya) a Barcelonca (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 538/20- 1  

Beneficiari: Oriol Prat Altimira 

Dates: 17 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de L'Havana (Cuba) a 

Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 577,22 € 

Import subvencionable: 577,22 € 

Import atorgat: 577,22 € 

 

En data 24 d’octubre de 2020, Oriol Prat Altimira, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Universidad 

de la Habana (Cuba) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una subvenció per 

un import de 577,22 € per al desplaçament que ha efectuat de l'Havana (Cuba) a Barcelona (Espanya) en 

data 17 de juliol de 2020. 

 

Oriol Prat Altimira compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota la 

documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que regeixen 

aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 577,22 € per al seu desplaçament de 

l'Havana (Cuba) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 556/20- 1  

Beneficiari: Alba Delgado Aguilar  

Dates: 26 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Berlín (Alemanya) a 

Arbúcies (Espanya)  

Import sol·licitat: 290,72 € 

Import subvencionable: 196,54 € 

Import atorgat: 196,54 € 

 

En data 26 d’octubre de 2020, Alba Delgado Aguilar, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Freie 

Universität Berlin (Alemanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 290,72 € per al desplaçament que ha efectuat de Berlín (Alemanya) a Arbúcies 

(Espanya) en data 26 de juliol de 2020. 

 

Alba Delgado Aguilar compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota 

la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 196,54 € per al seu desplaçament 

de Berlín (Alemanya) a Arbúcies (Espanya). 
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L0114 U10 N-RET 559/20- 1  

Beneficiari: Nuria Esther Monzonís Carda.  

Dates: 27 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior : de Leipzig (Alemanya) a 

València (Espanya)  

Import sol·licitat: 227,66 € 

Import subvencionable: 155,66 € 

Import atorgat: 155,66 € 

 

En data 27 d’octubre de 2020, Nuria Esther Monzonís Carda, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Universitat de Leipzig (Alemanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 227,66 € per al desplaçament que ha efectuat de Leipzig (Alemanya) a València 

(Espanya) en data 27 de juliol de 2020.  

 

Nuria Esther Monzonís Carda compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i 

presenta tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les 

bases que regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 155,66 € per al seu 

desplaçament de Leipzig (Alemanya) a València (Espanya) . 

 

L0114 U10 N-RET 563/20- 1  

Beneficiari: Pol Masdeu Cañellas  

Dates: 14 de març de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Manchester (Regne Unit) a 

Barcelona (Espanya) 

Import sol·licitat: 99,99 € 

Import subvencionable: 99,99 € 

Import atorgat: 99,99 € 

 

En data 27 d’octubre de 2020, Pol Masdeu Canellas, que ha impartit docència d'estudis catalans a la The 

University of Sheffield (Regne Unit) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 99,99 € per al desplaçament que ha efectuat de Manchester (Regne Unit) a 

Barcelona (Espanya) en data 14 de març de 2020. 

 

Pol Masdeu Canellas compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota 

la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 99,99 € per al seu desplaçament 

de Manchester (Regne Unit) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 581/20- 1  

Beneficiari: Francesc Tous Prieto  

Dates: 24 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Siena (Itàlia) a Barcelona 

(Espanya)  

Import sol·licitat: 104,99 € 

Import subvencionable: 104,99 € 
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Import atorgat: 104,99 € 

 

En data 27 d’octubre de 2020, Francesc Tous Prieto, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Università per Stranieri di Siena (Itàlia) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull 

una subvenció per un import de 104,99 € per al desplaçament que ha efectuat de Siena (Itàlia) a Barcelona 

(Espanya) en data 24 de juliol de 2020. 

 

Francesc Tous Prieto compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta 

tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 104,99 € per al seu desplaçament 

de Siena (Itàlia) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 585/20- 1 

Beneficiari: Aina Soley 

Dates: 6 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Los Angeles (Estats Units 

d'Amèrica) a Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 750,00 € 

Import subvencionable: 750,00 € 

Import atorgat: 750,00 € 

 

En data 27 d’octubre de 2020, Aina Soley, que ha impartit docència d'estudis catalans a la University of 

California, Los Angeles (Estats Units d'Amèrica) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut 

Ramon Llull una subvenció per un import de 750,00 € per al desplaçament que ha efectuat de Los Angeles 

(Estats Units d'Amèrica) a Barcelona (Espanya) en data 6 de juliol de 2020.  

 

Aina Soley compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota la 

documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que regeixen 

aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 750,00 € per al seu desplaçament de Los 

Angeles (Estats Units d'Amèrica) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 604/20- 1  

Beneficiari: Maria del Mar Mañes Bordes  

Dates: 7 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Kiel (Alemanya) a 

Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 152,49 € 

Import subvencionable: 152,49 € 

Import atorgat: 152,49 € 

 

En data 28 d’octubre de 2020, Maria del Mar Mañes Bordes, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Christian-Albrechts-Universität (Alemanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon 

Llull una subvenció per un import de 152,49 € per al desplaçament que ha efectuat de Kiel (Alemanya) a 

Barcelona (Espanya) en data 7 de juliol de 2020. 

 

Maria del Mar Mañes Bordes compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i 
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presenta tota la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les 

bases que regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 152,49 € per al seu 

desplaçament de Kiel (Alemanya) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 606/20- 1  

Beneficiari: Victor Peña Irles  

Dates: 12 de juliol de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Bucarest (Romania) a 

Alacant (Espanya)  

Import sol·licitat: 170,18 € 

Import subvencionable: 170,18 € 

Import atorgat: 170,18 € 

 

En data 28 d’octubre de 2020, Victor Peña Irles,que ha impartit docència d'estudis catalans a la Universitat 

Bucarest (Romania) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una subvenció per 

un import de 170,18 € per al desplaçament que ha efectuat de Bucarest (Romania) a Alacant (Espanya) en 

data 12 de juliol de 2020. 

 

Victor Peña Irles compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota la 

documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que regeixen 

aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 170,18 € per al seu desplaçament de 

Bucarest (Romania) a Alacant (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 622/20- 1  

Beneficiari: Lea Feliu Pujol.  

Dates: 13 de juliol de 2020. 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Belgrad (Sèrbia) a 

Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 221,88 € 

Import subvencionable: 221,88 € 

Import atorgat: 221,88 € 

 

En data 28 d’octubre de 2020, Lea Feliu Pujol, que ha impartit docència d'estudis catalans a la Univerzitet u 

Beogradu (Sèrbia) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una subvenció per un 

import de 221,88 € per al desplaçament que ha efectuat de Belgrad (Sèrbia) a Barcelona (Espanya) en data 

13 de juliol de 2020.  

 

Lea Feliu Pujol compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota la 

documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que regeixen 

aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 221,88 € per al seu desplaçament de 

Belgrad (Sèrbia) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 623/20- 1  

Beneficiari: Renée Pera Ros  

Dates: 13 d'agost de 2020. 

Activitat: Mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior: de Frankfurt (Alemanya) a 
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Barcelona (Espanya)  

Import sol·licitat: 178,44 € 

Import subvencionable: 178,44 € 

Import atorgat: 178,44 € 

 

En data 28 d’octubre de 2020, Renée Pera Ros que ha impartit docència d'estudis catalans a la Philipps-

Universität Marburg (Alemanya) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut Ramon Llull una 

subvenció per un import de 178,44 € per al desplaçament que ha efectuat de Frankfurt (Alemanya) a 

Barcelona (Espanya) en data 13 d'agost de 2020. 

 

Renée Pera Ros compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota la 

documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que regeixen 

aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 178,44 € per al seu desplaçament de 

Frankfurt (Alemanya) a Barcelona (Espanya). 

 

L0114 U10 N-RET 625/20- 1  

Beneficiari: Laura Bolo Martínez  

Dates: 14 de març de 2020 

Activitat: Mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior: de Londres (Regne Unit) a 

València (Espanya)  

Import sol·licitat: 164,26 € 

Import subvencionable: 160,53 € 

Import atorgat: 160,53 € 

 

En data 28 d’octubre de 2020, Laura Bolo Martínez, que ha impartit docència d'estudis catalans a la 

Universitat Queen Mary de Londres (Regne Unit) durant el curs acadèmic 2019-2020, sol·licita a l’Institut 

Ramon Llull una subvenció per un import de 164,26 € per al desplaçament que ha efectuat de Londres 

(Regne Unit) a València (Espanya) en data 14 de març de 2020. 

 

Laura Bolo Martínez compleix els requisits establerts a les bases que regeixen la convocatòria i presenta tota 

la documentació requerida i, per tant, d’acord amb els imports establerts a la base 5 de les bases que 

regeixen aquesta convocatòria, l’import a atorgar a aquesta persona és de 160,53 € per al seu desplaçament 

de Londres (Regne Unit) a València (Espanya). 

 

 

 


