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I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS I OBJECTE

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y OBJETO

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística convoca un
programa extraordinari de conferències d'extensió universitària per a
l'any 2013 en el marc del CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L'INSTITUT
ALACANTÍ DE CULTURAL JUAN GIL-ALBERT I LA UNIVERSITAT
D'ALACANT PER A DESENVOLUPAR EL PROGRAMA ESPAI
CULTURAL ENRIC VALOR, signat el 4 d'abril de 2013 entre les dues
institucions.

El Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística convoca
un programa extraordinario de conferencias de extensión universitaria
para el año 2013 en el marco del CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL
INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT Y LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA
ESPAI CULTURAL ENRIC VALOR, firmado el 4 de abril de 2013 entre
ambas instituciones.

L'objectiu del conveni consagra la col·laboració entre els dos ens en
el desenvolupament de l'anomenat programa ESPAI CULTURAL
ENRIC VALOR per a l'any 2013 a través de la realització d'una
convocatòria extraordinària per la Universitat d'Alacant entre el seu
personal docent i investigador (PDI), de conformitat amb l'Institut
Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, per a proposar a les entitats
adherides al programa mencionat un conjunt de conferències
directament relacionades amb la realitat de les comarques alacantines
i que tinguen per objecte el coneixement d'algun dels vessants
següents, sense ànim exhaustiu: territorials, ambientals, paisatgístics,
demogràfics, turístics, patrimonials, arquitectònics, literaris, jurídics,
científics i, en general, de l'àmbit sociocultural de la província
d'Alacant, i que tinguen preferentment caràcter o interès local.

El objeto del convenio consagra la colaboración entre ambos entes en
el desarrollo del llamado programa ESPAI CULTURAL ENRIC VALOR
para el año 2013 mediante la realización de una convocatoria
extraordinaria por la Universidad de Alicante entre su personal
docente e investigador (PDI), de conformidad con el Instituto Alicantino
de Cultura Juan Gil-Albert, para proponer a las entidades adheridas al
referido programa un conjunto de conferencias directamente
relacionadas con la realidad de las comarcas alicantinas y que tengan
por objeto el conocimiento de alguna de las siguientes vertientes, sin
ánimo
exhaustivo:
territoriales,
ambientales,
paisajísticas,
demográficas, turísticas, patrimoniales, arquitectónicas, literarias,
jurídicas, científicas y, en general, del ámbito socio-cultural de la
provincia de Alicante, y que tengan preferentemente carácter o interés
local.

A aquest efecte, el conveni esmentat possibilita que les diferents
associacions i entitats que participen en l'anomenat programa Espai
Cultural Enric Valor (format, sense ànim exhaustiu, per l'Associació
d'Estudis de la Marina Baixa, l´Institut d'Estudis Comarcals del Baix
Vinalopó, el Centre Cultural Castellut, el Centre d'Estudis Contestans,
el Centre d'Estudis del Museu Valencià del Paper, l´Associació
Cultural Font Bona, l´Institut d´Estudis de la Marina Alta, el Centre
d´Estudis de la Repoblació Mallorquina, l´Associació d'Estudis Grup
Alacant, el Centre d'Estudis i Excursionisme les Valls de la Serrella, el
Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, l´Institut d´Estudis
Guardamarencs, l´Associació Cultural la Gola de Guardamar, el
Centre d´Estudis Locals del Vinalopó, l´Associació Amics de Teulada i
l´Institut d'Estudis Calpins) demanen entrar en l'oferta de conferències
proposada pel PDI de la Universitat d'Alacant per a fer aquelles que
siguen seleccionades segons el que preveu aquesta convocatòria.

A dicho efecto, el citado convenio posibilita que las distintas
asociaciones y entidades que participen en el denominado programa
Espai Cultural Enric Valor (formado, sin ánimo exhaustivo, por la
Associació d'Estudis de la Marina Baixa, l´Institut d'Estudis Comarcals
del Baix Vinalopó, el Centre Cultural Castellut, el Centre d'Estudis
Contestans, el Centre d'Estudis del Museu Valencià del Paper,
l´Associació Cultural Font Bona, l´Institut d´Estudis de la Marina Alta, el
Centre d´Estudis de la Repoblació Mallorquina, l´Associació d'Estudis
Grup Alacant, el Centre d'Estudis i Excursionisme les Valls de la
Serrella, el Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, l´Institut
d´Estudis Guardamarencs, l´Associació Cultural la Gola de
Guardamar, el Centre d´Estudis Locals del Vinalopó, l´Associació
Amics de Teulada y l´Institut d'Estudis Calpins) pidan entrar en la
oferta de conferencias propuesta por el PDI de la Universidad de
Alicante para la impartición de aquellas que sean seleccionadas según
lo previsto en esta convocatoria.

Per tot això, i en compliment de les obligacions d'aquest conveni,
s'aprova el programa extraordinari de conferències d'extensió
universitària per a l'any 2013, que té com a destinatàries les entitats i
les associacions que formen part de l'Espai Cultural Enric Valor en els
termes del conveni mencionat més amunt.

Por todo ello, y en cumplimiento de las obligaciones de dicho
convenio, se aprueba el programa extraordinario de conferencias de
extensión universitaria para el año 2013, cuyas destinatarias son las
entidades y asociaciones que forman parte del Espai Cultural Enric
Valor en los términos del convenio antes referido.
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II. FORMA DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA

II. FORMA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

D'acord amb el conveni esmentat, la forma de participació en el
programa extraordinari de conferències d'extensió universitària per al
PDI de la Universitat d'Alacant és la següent:

De acuerdo con el convenio citado, la forma de participación en el
programa extraordinario de conferencias de extensión universitaria
para el PDI de la Universidad de Alicante es la siguiente:

Les persones que formen part del col·lectiu del personal docent i
investigador de la Universitat d'Alacant (PDI) podran oferir, a títol
individual, fins a un màxim de tres conferències de temàtica diferent
que tinguen com a objectiu, i sense ànim exhaustiu, dissertar sobre el
coneixement d'algun dels aspectes següents: territorials, ambientals,
paisatgístics, demogràfics, turístics, patrimonials, arquitectònics,
literaris, jurídics, científics i, en general, de l'àmbit sociocultural de la
província d'Alacant, i que tinguen preferentment caràcter o interès
local.

Las personas que formen parte del colectivo del personal docente e
investigador de la Universidad de Alicante (PDI) podrán ofertar, a título
individual, hasta un máximo de tres conferencias de temática distinta
que tengan como objetivo, y sin ánimo exhaustivo, disertar sobre el
conocimiento de alguno de los siguientes aspectos: territoriales,
ambientales, paisajísticos, demográficos, turísticos, patrimoniales,
arquitectónicos, literarios, jurídicos, científicos y, en general, del
ámbito socio-cultural de la provincia de Alicante, y que tengan
preferentemente carácter o interés local.

Cada PDI podrà proposar l'oferta de conferències fins a 15 dies
després de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

Cada PDI podrá proponer sus ofertas de conferencias hasta 15 días
después de la publicación de esta convocatoria en el BOUA.

D'acord amb el conveni esmentat entre la Diputació d'Alacant i la
Universitat d'Alacant, la Comissió Mixta que hi preveu serà
l'encarregada de determinar si les conferències proposades pel PDI
encaixen en l'objecte d'aquest, a l'efecte de la realització i oferta última
als potencials usuaris d'aquest programa extraordinari. A aquest
efecte, en el termini de 10 dies des de l'acabament del termini anterior
es farà pública l'oferta de conferències disponibles i seleccionades.

De acuerdo con el convenio citado entre la Diputación de Alicante y la
Universidad de Alicante, la Comisión Mixta prevista en el mismo será la
encargada de determinar si las conferencias propuestas por el PDI
encajan en el objeto del mismo, a efectos de su impartición y oferta
última a los potenciales usuarios de este programa extraordinario. A
estos efectos, en el plazo de 10 días desde la finalización del plazo
anterior se hará pública la oferta de conferencias disponibles y
seleccionadas.

Cada conferència tindrà una durada màxima d'una hora, sense
comptar el debat o col·loqui amb el públic, i serà retribuïda amb 230 €
bruts. D'acord amb el conveni esmentat, l'Institut Alacantí de Cultura
Juan Gil-Albert, abonarà cada dos mesos a la UA, amb la presentació
prèvia de la factura oportuna, l'import resultant de les conferències
impartides en igual període, degudament acreditades i justificades, en
el compte corrent que a aquest efecte designe la Universitat d'Alacant
mateixa. La Universitat, després de rebre l'ingrés, el farà efectiu al PDI
que haja impartit la conferència.

Cada conferencia tendrá una duración máxima de una hora, sin contar
el debate o coloquio con el público, estando retribuida con 230 €
brutos. De acuerdo con el convenio citado, el Instituto Alicantino de
Cultura Juan Gil-Albert, abonará cada dos meses a la UA, previa
presentación de la oportuna factura, el importe resultante de las
conferencias impartidas en igual periodo, debidamente acreditadas y
justificadas en la cuenta corriente que a tal efecto designe la propia
Universidad de Alicante. La Universidad, una vez recibido el ingreso, lo
hará efectivo al PDI que haya impartido la conferencia.

Les entitats i associacions que formen el programa Espai Cultural
Enric Valor (que, entre d'altres, i sense ànim exhaustiu són
l´Associació d'Estudis de la Marina Baixa, l´Institut d'Estudis Comarcals
del Baix Vinalopó, el Centre Cultural Castellut, el Centre d'Estudis
Contestans, el Centre d'Estudis del Museu Valencià del Paper,
l´Associació Cultural Font Bona, l´Institut d´Estudis de la Marina Alta,
el Centre d´Estudis de la Repoblació Mallorquina, l´Associació
d'Estudis Grup Alacant, el Centre d'Estudis i Excursionisme les Valls
de la Serrella, el Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics,
l´Institut d´Estudis Guardamarencs, l´Associació Cultural la Gola de
Guardamar, el Centre d´Estudis Locals del Vinalopó, l´Associació
Amics de Teulada i l´Institut d'Estudis Calpins) podran sol·licitar la
realització efectiva de les conferències objecte d'aquest programa a la
UA, i determinaran per quines opten i fins a un màxim de tres, i
especificaran en quines dates, horaris i seu es faran. Caldrà
acompanyar a la petició, si escau, el document acreditatiu de la
personalitat jurídica i representació.

Las entidades y asociaciones que forman el programa Espai Cultural
Enric Valor (que, entre otras, y sin ánimo exhaustivo son l´Associació
d'Estudis de la Marina Baixa, l´Institut d'Estudis Comarcals del Baix
Vinalopó, el Centre Cultural Castellut, el Centre d'Estudis Contestans,
el Centre d'Estudis del Museu Valencià del Paper, l´Associació Cultural
Font Bona, l´Institut d´Estudis de la Marina Alta, el Centre d´Estudis de
la Repoblació Mallorquina, l´Associació d'Estudis Grup Alacant, el
Centre d'Estudis i Excursionisme les Valls de la Serrella, el Centre
Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, l´Institut d´Estudis
Guardamarencs, l´Associació Cultural la Gola de Guardamar, el
Centre d´Estudis Locals del Vinalopó, l´Associació Amics de Teulada y
l´Institut d'Estudis Calpins) podrán solicitar la realización efectiva de
las conferencias objeto del presente programa a la UA, y determinarán
por cuales optan y hasta un máximo de tres, especificando en qué
fechas, horario y sede se van a realizar. Se deberá acompañar a
dicha petición, en su caso, el documento acreditativo de su
personalidad jurídica y representación.

III. PUBLICITAT DE L'OFERTA I PETICIÓ DE PROPOSTES DE
REALITZACIÓ DE CONFERÈNCIES

III. PUBLICIDAD DE LA OFERTA Y PETICIÓN DE PROPUESTAS DE
REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS

A) Amb la finalitat de coordinar i, si escau, seleccionar l'oferta de les
conferències proposades pel PDI, caldrà enviar la relació d'aquestes a
través del formulari que hi ha en l'adreça següent:

A) Con la finalidad de coordinar y, en su caso, seleccionar la oferta de
las conferencias propuestas por el PDI, se tendrá que enviar la
relación de las mismas a través del formulario que hay en la dirección
siguiente:

http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/conferencies-enric-valor/

http://web.ua.es/es/vr-cultura/convocatorias/conferencias-enric-valor/
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B) Les conferències finalment seleccionades seran publicades a partir
del 15 de juny de 2013 en la revista cultural del Vicerectorat de
Cultura, Esports i Política Lingüística accessible des de

B) Las conferencias finalmente seleccionadas se publicarán a partir
del 15 de junio de 2013 en la revista cultural del Vicerrectorado de
Cultura, Deportes y Política Lingüística accesible desde

http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/conferencies-enric-valor/

http://web.ua.es/es/vr-cultura/convocatorias/conferencias-enric-valor/

mitjà a través del qual, i sens perjudici de les obligacions que dimanen
del conveni esmentat, seran gestionats els continguts, títols i
professorat que les farà, com també la gestió de les peticions dels
usuaris interessats en la realització de les conferències.

medio a través del cual, y sin perjuicio de las obligaciones dimanantes
del convenio citado, se gestionarán los contenidos, títulos y
profesorado que las impartirá, así como la gestión de las peticiones de
los usuarios interesados en la impartición de las conferencias.

Més informació:

Más información:

Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística

Secretariado de Promoción Cultural y Lingüística

Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística

Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística

Universitat d'Alacant

Universidad de Alicante

965 90 9821

965 90 9821

s.promocio@ua.es

s.promocio@ua.es

http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/conferencies-enric-valor/

http://web.ua.es/es/vr-cultura/convocatorias/conferencias-enric-valor/

Carles Cortés Orts

Carles Cortés Orts

Vicerector de Cultura, Deportes i Política Lingüística

Vicerrector de Cultura, Deportes i Política Lingüística

(Per delegació de signatura, segons Resolució rectoral de 9 de juny
de 2012)

(Por delegación de firma, según Resolución rectoral de 9 de junio de
2012)

Alacant, 26 d'abril de 2013

Alicante, a 26 de abril de 2013
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