
BASES	CONCURS	IV	DIA	DE	LA	RÀDIO	
	
En	 el	 marc	 del	 V	 DIA	 DE	 LA	 RÀDIO	 i	 amb	 la	 finalitat	 d'incentivar	 l'interès	 i	 la	
participació	dels	estudiants	i	les	estudiants,	egressats	i	egressades	de	la	Universitat	
d'Alacant	 en	 l'àmbit	 cultural	 radiofònic,	 com	 també	 la	 seua	 difusió,	 el	
VICERECTORAT	D'ESTUDIANTS	I	OCUPACIÓ,	per	mitjà	de	l’Observatori	d'Inserció	
Laboral,	 organitza	 un	 CONCURS	 de	 PROGRAMES	 DE	 RÀDIO	 D'ESTUDIANTS,	
EGRESSATS	I	EGRESSADES	d’acord	amb	les	següents		
	

BASES:	
	
1.	Participants	
	
Modalitat	Estudiants:	Podran	participar	els	programes	realitzats	per	estudiants	de	
la	UA	que	es	van	emetre	periòdicament	durant	2017	en	Ràdio	UA	amb	un	mínim	de	
dos	 programes	 emesos.	
	
Modalitat	 Alumni:	 Podran	 participar	 els	 programes	 realitzats	 per	 egressats,	
egressades	o	personal	de	la	UA	(PDI,	PAS)	que	es	van	emetre	periòdicament	durant	
2017	Radio	UA	amb	un	mínim	de	dos	programes	emesos.		
	
2.	Premi	
El	programa	guanyador	de	cada	modalitat	obtindrà	un	premi	de	300	€	en	metàl·lic	
atorgat	 pel	 Vicerectorat	 d'Estudiants	 i	 Ocupació.	 La	 resolució	 del	 Jurat	 es	
comunicarà	a	les	19:00	hores	del	dijous	15	de	febrer	del	2018.	El	premi	serà	lliurat	
per	 la	 Sra.	 Nuria	 Grané,	 Vicerectora	 d'Estudiants	 i	 Ocupació	 de	 la	 Universitat	
d'Alacant	en	l'acte	de	lliurament	de	premis	del	Mes	Cultural	de	l'EPS.	
	
3.	Mecànica	del	concurs	
	
Cada	programa	participant	haurà	de	superar	diferents	proves	d'improvisació	que	
tindran	lloc	el	dia	15	de	febrer	del	2018	de	18:00	a	19:00	hores,	al	Paranimf	de	la	
UA.	
	
Aquestes	 proves	 tindran	 relació	 amb	 el	mitjà	 radiofònic,	 i	 consistiran	 a:	 simular	
programes	de	ràdio,	respondre	preguntes	i	interactuar	amb	el	públic.	En	tractar-se	
d'improvisació,	els	participants	no	coneixeran	els	detalls	fins	al	mateix	moment	de	
començar	el	concurs.		
	
El	públic	assistent	farà	de	jurat,	a	través	de	xarxes	socials,	i	podrà	puntuar	i	valorar	
cada	 actuació.	 Al	 final,	 una	 persona	 representant	 del	 Vicerectorat	 d'Estudiants	 i	
Ocupació,	una	persona	representant	de	Ràdio	EPS,	una	persona	representant	del	
Consell	d'Estudiants	de	la	UA	i	una	persona	representant	del	Servei	de	Llengües	i	
Cultura,	supervisaran	les	puntuacions	finals	i	establiran	quin	programa	participant	
ha	obtingut	la	major	puntuació,	i	serà	triat	guanyador	del	concurs.		
	
Per	a	inscriure's,	les	persones	interessades	hauran	d'enviar	un	correu	electrònic	a	
radio@ua.es	presentant-se,	amb	un	termini	màxim	de	convocatòria	fixat	a	les	12:00	
hores	del	dijous	8	de	febrer,	amb	l’assumpte	del	missatge	“V	DIA	DE	LA	RÀDIO”.	



Tots	els	participants	i	totes	les	participants	que	s'hagen	inscrit	i	complisquen	amb	
els	requisits	per	a	participar,	hauran	d'acudir	al	Paranimf	de	la	UA	el	dia	15	de	febrer	
a	 les	 16:30	 hores.	 La	 no	 assistència	 suposarà	 la	 desqualificació	 automàtica	 del	
concurs.	
	
		
4.	Protecció	de	dades	
Les	dades	de	caràcter	personal	que	s’hi	recapten	formaran	part	dels	corresponents	
fitxers	de	la	Universitat	d'Alacant,	que	tenen	com	a	finalitat	la	gestió	dels	expedients	
derivats	d’aquesta	convocatòria.	
	
La	persona	responsable	dels	fitxers	és	el	gerent	de	la	Universitat	d'Alacant.	
	
Els	drets	d'accés,	rectificació,	cancel·lació	i	oposició	al	tractament	de	les	seues	dades	
es	 podran	 fer	 davant	 de	 la	Gerència	 de	 la	Universitat,	mitjançant	 sol·licitud	 amb	
fotocòpia	 de	 document	 d'identitat,	 presentada	 en	 el	 Registre	 General	 de	 la	
Universitat	 d'Alacant,	 o	 a	 través	 dels	 mitjans	 que	 estableix	 l'art.	 16	 de	 la	 Llei	
39/2015,	 d’1	 d’octubre	 del	 Procediment	 Administratiu	 Comú	 de	 les	
Administracions	Públiques.	
		
5.	Acceptació	de	les	bases	
La	 simple	participació	en	el	 concurs	 implica	 l'acceptació	d’aquestes	Bases,	per	 la	
qual	cosa	la	manifestació	en	el	sentit	de	no	acceptació	de	la	totalitat	o	part	d’aquestes	
implicarà	 l'exclusió	 del	 participant	 i	 com	 a	 conseqüència	 d'això,	 el	 Vicerectorat	
d'Estudiants	i	Ocupació	de	la	Universitat	d'Alacant	quedarà	alliberat	del	compliment	
de	l'obligació	contreta	amb	aquest	o	aquesta	participant.	
	
6.	Marc	legal	i	pressupostari	
La	dotació	màxima	per	a	aquesta	convocatòria	és	de	600	€	i	es	troba	consignada	en	
el	 capítol	 4	 del	 Vicerectorat	 d'Estudiants	 i	 Ocupació.	 L'execució	 de	 la	 dotació	
d'aquesta	 convocatòria,	 pel	 que	 fa	 a	 la	UA,	 està	 supeditada	 a	 la	 disponibilitat	 de	
liquiditat	d’aquesta.	
	
La	subvenció	assignada	al	premi	s'ajustarà	al	que	es	disposa	en	la	Llei	38/2003,	de	
17	 de	 novembre,	 General	 de	 Subvencions,	 a	 les	 regulacions,	 requisits	 i	 termes	
establerts	 per	 les	 normes	 de	 funcionament	 intern	 de	 la	 UA	 i	 al	 que	 aquesta	
convocatòria	estableix.	
	
Les	persones	beneficiàries	s'obliguen	a	facilitar	tota	la	informació	els	siga	requerida	
i	a	complir,	si	escau,	els	deures	que	s'estableixen	en	l'article	14	de	la	Llei	38/2003,	
de	17	de	novembre.	
	
L'incompliment	 per	 part	 de	 les	 beneficiàries	 i	 els	 beneficiaris	 de	 les	 obligacions	
assenyalades	en	aquesta	convocatòria	podrà	donar	lloc	a	la	revocació	del	premi.	
	
Alacant,	16	de	gener	del	2018	
	
Nuria	Grané	Teruel	
Vicerectora	d'Estudiants	i	Ocupació.	


