
Resolució de 15 de juliol de 2015, del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística, 
per la que es modifica la composició dels membres de la Comissió de Selecció de les 
Convocatòries de Coral, Dansa, Teatre UA i Teatre UPUA per al curs 2015/2016 
 
 

Antecedents: 
 
En relació a les convocatòries de Coral, Dansa, Teatre UA i Teatre UPUA publicades en el 
BOUA amb data 8 i 9 de juny de 2015, i en relació a la composició de les seues comissions de 
selecció, ara mateix està vacant el càrrec de director del Secretariat de Promoció Cultural i 
Lingüística.  
Com que aquest càrrec forma part de les Comissions de Selecció d’aquestes convocatòries, 
procedeix substituir aquest membre per tal de completar les Comissions. 
 
 
RESOL, 
Modificar la composició dels membres de la Comissió de Selecció de les convocatòries de la 
següent manera:  
 

• Direcció i la coordinació del Grup Coral en la Universitat d ́Alacant per al curs 2015/2016: 
el vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística, el director del Servei de Llengües i 
Cultura, el subdirector del Servei de Llengües i Cultura i dos professionals de prestigi 
reconegut en la matèria designats lliurement pel rector de la Universitat d ́Alacant entre el 
professorat de la Universitat d ́Alacant. 

• Direcció i el muntatge d'un espectacle de dansa contemporània en la Universitat d'Alacant 
per al curs 2015/2016: 
el vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística, el director del Servei de Llengües i 
Cultura, el subdirector del Servei de Llengües i Cultura i dos professionals de prestigi 
reconegut en la matèria designats lliurement pel rector de la Universitat d ́Alacant. 

• Direcció i el muntatge de dues obres de teatre en la Universitat d'Alacant per al curs 
2015/2016: 
el vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística, el director del Servei de Llengües i 
Cultura, el subdirector del Servei de Llengües i Cultura i dos professionals de prestigi 
reconegut en la matèria designats lliurement pel rector de la Universitat d ́Alacant. 

• Direcció i el muntatge d’una obra de teatre en la Universitat Permanent de la Universitat 
d ́Alacant per al curs 2015/2016: 
el vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística, com a president, el director del Servei 
de Llengües i Cultura, com a secretari, i com a vocals, la vicerectora d ́Estudis, Formació i 
Qualitat, la directora de la Universitat Permanent i un professional de prestigi reconegut en 
la matèria, designat lliurement pel rector de la Universitat d ́Alacant, d ́entre els membres 
pertanyents al seu personal docent i investigador. 

 
 
Contra present resolució els interessats podran interposar recurs d’alçada, davant el rector de la 
Universitat d’Alacant, en el termini màxim d’un mes a partir del dia següent de la publicació. 
 
 
 
 
 
 
Carles Cortés Orts 
Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística  
 


