
 
 

Acta de 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 9 hores del dimarts 17/12/2013 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 Domènech, director del Servei de Cultura. 

- Juan Antonio Ríos Carratalá, catedràtic de Literatura Espanyola (segons 

nomenament rectoral). 

- Concepción Bru Ronda, directora de la Universitat Permanent. 

 

 

La Comissió, segons les bases de la convocatòria i el que es va publicar en la provisió 

provisional de data 10 de desembre de 2013, procedeix a fer l’entrevista personal als candidats 

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

per objecte concretar la major o menor aptitud i idoneïtat dels projectes presentats, com ara 

el per què de l’elecció de l’obra, la versió que es farà, com es pretén involucrar l’alumnat 

tenint en compte la seua singularitat i el projecte de la Universitat Permanent. La disponibilitat 

i compatibilitat plena, si escau, del candidat seleccionat amb altres compromisos previstos o la 

possibilitat de fer servir el valencià en el muntatge final de l’obra.  

 

Els candidats entrevistats són els següents, i les puntuacions atorgades són: 

A) Pascual Carbonell Segarra: 18 punts 

B) F. Xavier Monzó Pérez: 15 punts 

C) Fernando Embid Fernández: 12 punts 

 

I atès que en la fase prèvia de selecció teníem una puntuació per a cada un d’ells de: 

A) Pascual Carbonell Segarra: 70 punts 

B) F. Xavier Monzó Pérez: 62 punts 

C) Fernando Embid Fernández: 57 punts 

 

 



 
 

 

VALORACIÓ FINAL 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 

Segarra 

15 20 10 15 10 
70+18=88 

punts 

Fernando 

Embid 

Fernández 

10 15 10 12 10 
57+12=69 

punts 

F. Xavier 

Monzó 

Pérez 

12 20 10 8 12 
62+15=77 

punts 

 

 

La Comissió, per tant, proposa l’adjudicació del muntatge al projecte presentat per Pascual 

Carbonell Segarra. 

 

Aquest acte esgota la via administrativa i pot ser recorregut potestativament mitjançant un 

recurs de reposició en el termini d’un mes, davant el rector de la Universitat d’Alacant, segons 

el termini previst en l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. També es pot interposar 

directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu 

d’Alacant, en el termini de dos mesos d’acord amb l’art. 46.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

 

Alacant, 17 de desembre de 2013 

 

 

 

Carles Cortés Orts      Josep Ochoa Monzó  


