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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE SELECCIÓ DE PRO FESSORS D’ESTUDIS CATALANS A 

UNIVERSITATS DE FORA DEL DOMINI LINGÜÍSTIC PER AL C URS ACADÈMIC 2019-2020 

02/L0111 N- Selecció professorat estudis catalans 20 19-2020 

 

Fets 

 

1. Per resolució de 23 de gener de 2019 (DOGC núm. 7798, de 29 de gener de 2019) s’obre la 

convocatòria per a la selecció de professors d’estudis catalans a universitats de fora del domini 

lingüístic per al curs acadèmic 2019-2020. 

 

2. Per resolució de 29 de gener de 2019 (DOGC núm. 7802 de 4 de febrer de 2019) i per resolució de 7 

de febrer de 2019  (DOGC núm. 7808, de 12 de febrer de 2019) es modifica la resolució de data 23 

de gener de 2019 per la qual s’obre la convocatòria per a la selecció de professors d’estudis catalans 

a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2019-2020. 
 

3. Les sol·licituds, presentades en el termini establert, consten a l’expedient. 
 

4. Per resolució provisional de data 5 de març del 2019 es proposen les persones per ser admeses i les 

persones que han d’esmenar o aportar documentació. 

 

 

Fonaments de dret 

 

Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de professors d’estudis catalans a universitats de 

fora del domini de la llengua catalana aprovades pel Consell de Direcció en la reunió de data 10 de desembre 

de 2018. 
 
 

Una vegada comprovades les sol·licituds i la documentació adjunta, i una vegada transcorregut el termini de 

10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució provisional per esmenar o presentar 

documentació. 
 
Resolució  
 
Per tant, resolc,  

 

Proposar les persones admeses, inadmeses i les que es considera que desisteixen de la seva sol·licitud, que 

es detallen en annex per participar a la convocatòria de selecció de professors d’estudis catalans. 

 

 

 

 

La directora de l’Àrea de Llengua i Universitats 

Ariadna Puiggené 

Barcelona, 25 de març del 2019 
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Annex 

Persones admeses 

02300477V 

43632701E 

46409873J 

47855457R 

AD43745958G 

MXAAJ858244 

Persones desistides 

37661107X  

43562222S  

47180604Z  

48273070A  

72888566W 
 

Persones inadmeses 

43155578B 

 


