
 

 

 

 

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 2016-2017 

 

 

La Comissió de Selecció per a adjudicar adjudicar la direcció i el muntatge 

d‘una obra de teatre en la Universitat Permanent de la Universitat d ́Alacant per 

al curs 2016-2017, prevista segons la convocatòria publicada en el BOUA de 15 

de juny de 2016, va ser convocada en temps i forma. Es va reunir el dimecres 20 

de juliol de 2016 a les 12.00 h., i està formada pels membres següents: 

- President: Carles Cortés Orts, vicerector de Cultura, Esport i Llengües. 

- Secretari: Faust Ripoll Domènech, director del Servei de Llengües i Cultura 

- Enrique Herrero Rodríguez, vicerector d’Estudis i Formació 

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

Universitat d’Alacant 

- Mar Iglesias, directora del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística 

 

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 de Promoció 
Cultural i Lingüística. 

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: 

a) Interès cultural i artístic del projecte (fins a 15 punts); 
b) curriculum vitae i descripció de la trajectòria professional de la persona que 
proposa el projecte (fins a 20 punts); 
c) viabilitat del projecte (fins a 10 punts); 
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 20 punts); 
e) originalitat de les propostes (fins a 15 punts). 
 



 

 
 
VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 

Tenint en compte els ítems, l’establiment del barem i la motivació referida, el 

candidat presentat obté la següent puntuació per a cadascun d’ells: 

 

No hi ha fase d’entrevista, ja que només s’ha presentat un candidat a aquesta 

convocatòria. 

 

 

Alacant, 20 de juliol de 2016 

 

El president       El secretari 

Carles Cortés Orts      Faust Ripoll Domènech  

 

 

Teatre UPUA 
 

 Interès 
cultural i 
artístic (15 
punts) 

CV i trajectòria 
professional 
(20 punts) 

Viabilitat 
(10 punts) 

Adequació a 
l’àmbit 
universitari 
(20 punts) 

Originalitat 
(15 punts) 

TOTAL 

Pascual Carbonell 
Segarra 

10 20 10 15 10 65 


