
 

 

 

Acta de constitució i valoració de la Comissió de Selecció per a adjudicar  la direcció i la coordinació del Grup Coral en la 
Universitat d ́Alacant per al curs 2017/2018, publicada en el BOUA de 5 de juny de 2017 

 
La Comissió de Selecció per a adjudicar la direcció i la coordinació del Grup Coral en la Universitat d ‘Alacant per al curs 2017/2018, 
prevista segons la convocatòria publicada al BOUA del 5 de juny de 2017, va ser convocada en temps i forma. Es va reunir el dijous 21 
de juliol de 2017 a les 11:00 h. i està formada pels següents membres: 

- Presidenta: Mar Iglesias Garcia, directora del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística. 
- Secretari: Faust Ripoll Domènech, director del Servei de Cultura. 
- Joaquín Quílez Forteza, subdirector del Servei de Cultura. 
- Assessors externs: Dolores Delgado Fernández i Florencio Sáez Villanueva. 

 
Tenint en compte la convocatòria, la Comissió aplica els següents criteris per a establir el barem i la motivació a l’objecte de la proposta 
d’adjudicació del projecte referit: 
 
1. Formació acadèmica (fins a 4,5 punts) 
a) Estudis musicals de grau superior màx. 1,75 punts 
b) Cursos complementaris màx. 1,75 punts 
c) Cursos de direcció coral: 0,10 per cada curs fins a un màxim de 0,5 punts 
d) Cursos de cant i tècnica vocal: 0,10 per cada curs fins a un màxim de 0,5 punts 
 
 
 
 



 

 
 
2. Experiència professional (fins a 3,5 punts) 
a) Direcció musical de formacions corals. Per cada any d‘experiència com a titular en la direcció musical d ́una formació coral 0,5 punts 
fins a un màxim de 2,5. (La direcció de més d ́una formació en un mateix any computarà com a una de sola). 
b) Concerts complets amb la direcció de formacions corals. Per cada concert complet dirigit 0,10 punts fins a un màxim de 0,5 punts. 
c) Presentació d ́un projecte per al desenvolupament artístic musical del Cor de la Universitat d ́Alacant per a la valoració d'aquest per la 
Comissió , fins a 0,5 punts. 
 
 
VALORACIÓ DE LES PROPOSTES D’ADJUDICACIÓ 
Tenint en compte els ítems, l’establiment del barem i la motivació referida, els candidats presentats obtenen la següent puntuació per a 
cadascun d’ells: 
 

Formació acadèmica: 

Manuel F. Ramos 
Aznar 

Shlomo 
Rodríguez 
Álvaro 

David 
Sabater 
Burguet 

María D. 
Martínez 
Báez 

Óscar 
Ayelo 
Tornero 

Isabel 
Elvira 
Marín 

Estudis musicals de grau superior màx. 1,75 punts - 1.75 1.75 - 1.75 1.75 
Cursos complementaris màx. 1,75 punts - 1 0.3 0.1 0.4 0.1 
Cursos de direcció coral: 0,10 per cada curs fins a un màxim de 0,5 punts - - 0.2 - - 0.5 
Cursos de cant i tècnica vocal: 0,10 per cada curs fins a un màxim de 0,5 punts - 0.5 0.1 0.4 - 0.1 
Experiència professional: -      
Direcció musical de formacions corals. Per cada any d‘experiència com a titular en la direcció 
musical d ́una formació coral 0,5 punts fins a un màxim de 2,5 

- 2 2.5 2.5 2.5 2.5 

Concerts complets amb la direcció de formacions corals. Per cada concert complet dirigit 0,10 
punts fins a un màxim de 0,5 punts. 

- 0.5 0.5 0.5 - - 

Projecte per al desenvolupament artístic musical de la Coral de la UA, fins a 0,5 punts. - 0.4 0.2 0.17 0.1 0.1 

TOTAL  - 6.15 5.55 3.67 4.75 5.05 

 

 



 

 
 
 
 
Manuel Ramos Aznar ha estat exclòs de la selecció perquè no ha acreditat la titulació mínima requerida en la base 1) de la convocatòria.  
 
 
D’acord amb la base 6) de la convocatòria, els candidats que passen a la fase d’entrevista personal són Shlomo Rodríguez Álvaro, David 
Sabater Burguet, María D. Martínez Báez, Óscar Ayelo Tornero i Isabel Elvira Marín. L’entrevista està convocada per al dia 27 de juliol a 
les 10.30 h., al Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d’Alacant. 
 
 
 
NOTA BENE: D’acord amb la base 5) de la convocatòria, els candidats han de fer arribar a la comissió, abans o el mateix dia de 
l’entrevista, i amb la formalitat requerida, els documents acreditatius necessaris per a poder validar els mèrits d’aquesta resolució 
provisional.  
 
 
Alacant, 21 de juliol de 2017 
 
 
 
 
La presidenta       El secretari  
 
Mar Iglesias Garcia      Faust Ripoll Domènech 


