
 

 

 

Acta de constitució i valoració de la Comissió de Selecció per a adjudicar la direcció i 
el muntatge d‘una obra de teatre en la Universitat Permanent de la Universitat 
d ́Alacant per al curs 2017-2018. Resolució definitiva 

 

La Comissió de Selecció per a adjudicar la direcció i el muntatge d‘una obra de teatre 

en la Universitat Permanent de la Universitat d ́Alacant per al curs 2017-2018, prevista 

segons la convocatòria publicada en el BOUA de 5 de juny de 2017, va ser convocada 

en temps i forma. Es va reunir el dijous 27 de juliol de 2017 a les 10:00 h., i està formada 

pels membres següents: 

- Presidenta: Mar Iglesias Garcia, directora del Secretariat de Promoció Cultural i 

Lingüística. 

- Secretari: Faust Ripoll Domènech, director del Servei Cultura. 

- Enrique Herrero Rodríguez, vicerector d’Estudis i Formació 

- Concepción Bru Ronda, directora de la Universitat Permanent de la Universitat 

d’Alacant 

- Antonio Díez Mediavilla, professor de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de 

la Universitat d’Alacant 

Els membres de la Comissió de Selecció acorden, per unanimitat, aprovar la delegació 
del vot del vicerector d’Estudis i Formació,  Enrique Herrero Rodríguez, en Aurora 
Ribes Ribes, directora del Secretariat d'Estudis de Postgrau i de Formació 
Especialitzada i Permanent. 

 
 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

Seguint les bases i els criteris de baremació es fa l'entrevista personal  a les candidates, 

eles quals obtenen la següent puntuació: 

 
1. Begoña Tenés Navarro:  12 punts 
2. Elizabeth Sogorb García: 15 punts 
 
 
Per tant, i tenint en compte que en la primera fase de valoració la puntuació de les dues 

es candidates va ser la següent: 

1. Begoña Tenés Navarro:  60 punts 
2. Elizabeth Sogorb García: 62 punts 
 



 

 

 

 

La prelació de les dues seleccionades queda com segueix: 

1. Begoña Tenés Navarro:  60 punts +  12 punts=  72 punts 
2. Elizabeth Sogorb García: 62 punts +  15 punts=  77 punts 
 

Per tot això, la Comissió de Selecció per unanimitat proposa la direcció i muntatge de 

l'obra de teatre a la proposta presentada per Elizabeth Sogorb García. 

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, les persones interessades 

poden interposar un recurs d’alçada davant el rector de la Universitat d'Alacant, 

d'acord amb el previst en l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, de 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d'un 

mes des de la publicació d'aquesta resolució en la pàgina web del Vicerectorat de 

Cultura, Esport i Llengües. 

La presidenta alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

 

Alacant, 27 de juliol de 2017 

 

La presidenta       El secretari 

Mar Iglesias Garcia        Faust Ripoll Domènech  

 

 


