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Acta de constitució i valoració de la Comissió de Selecció per a adjudicar 
la direcció i muntatge d’una obra de teatre en la Universitat Permanent de la 
Universitat d’Alacant (UPUA), publicada en el BOUA de 5 de novembre de 2013. 

A les 10 del dimarts 10/12/2013 es reuneix la Comissió de Selecció esmentada 

formada pels membres següents: 

- President. Carles Cortés Orts, Vicerector de Cultura, Esports i  Política 

Lingüística. 

- Secretari. Josep Ochoa Monzó. Director del Secretariat  de Promoció 

Cultural i Lingüística. 

- Faust Ripoll Domenech. Director del Servei de Cultura. 

- Juan Antonio Ríos Carratalá. Catedràtic de Literatura Española (segons 

nomenament rectoral). 

- Concepción Bru Ronda. Directora de la Universitat Permanent. 

La Comissió basa i motiva la proposta presentada pels candidats segon la 
valoració conjunta dels mèrits al·legats i acreditats tal com suposa la 
convocatòria, i tenint en compte els criteris generals de la mateixa i els específics 
acordats: 

a) Interès cultural i artístic del projecte (fins a 20 punts). 
b) Currículum i descripció de la trajectòria professional de la persona que 

propose el projecte (fins 20 punts). 
c) Viabilitat del projecte (fins a 10 punts)  

Entenen per tal, la possibilitat de portar endavant el muntatge segons els 
mitjans tècnics, personals, etc., incloent-hi els de direcció, escènics, etc.  

d) Adequació del projecte a l’àmbit universitari i, en concret, a l’alumnat de la 
Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant (fins a 15 punts) 
Es valora millor, així mateix, si la proposta involucra a un major o menor 
nombre de persones/alumnes. 

e) Originalitat de les propostes (fins a 15 punts).  
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VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

Teatre UPUA 
 Interès 

cultural i 
artístic i 
adequació 
(20 punts) 

CV i 
trajectòria 
professional 
(20 punts) 

Viabilitat 
(10 
punts) 

Adequació 
àmbit 
universitari 
(15 punts) 

Originalitat 
(15 punts) 

TOTAL 

Pascual 
Carbonell 
 
 

15 20 10 15 10 70 

Fernando 
Embid 
 

10 15 10 12 10 57 

F. Xavier 
Monzó 

12 20 10 8 12 62 

 

 

Els tres candidats passen a la fase d’entrevista personal. Estan convocats per al dia 17 

de desembre, a les 9 h., al Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la 

Universitat d’Alacant.  

 

El projecte presentat per Laura Notario Díez no ha estat valorat per presentar-se fora 

del termini establert en la convocatòria. 

 

 

La fase d’entrevista, que puntua fins a un màxim del 20% de la puntuació total, tindrà 

per objecte, entre altres, concretar de forma verbal i contradictòria la major o menor 

aptitud i idoneïtat dels projectes presentats com ara el per què de la elecció de la obra, 

la versió que es farà, com es pretén involucrar al alumnat tenint en compte la seua 

singularitat; i la disponibilitat i compatibilitat plena, si escau, del candidat seleccionat 

amb altres compromisos previs.  

 

    Alacant, 10 de desembre de 2013 

 

El President       El Secretari 

 

 

Carles Cortés Orts      Josep Ochoa Monzó  


