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REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ASSUMPTES ECONÒMICS CELEBRADA EL 
DIA 12 DE MARÇ DE 2013 

 
 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (17.12.2012) 
S'aprova per unanimitat. 
 
2. Estudi i aprovació, si escau, de l'assignació del component de mèrits de mobilitat 
docent i investigadora avaluats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva 
(AVAP) 
S'aprova per unanimitat. 
 
3. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'assignació de retribucions 
addicionals del Personal Docent i Investigador Funcionari. 
S'aprova per unanimitat. 
 
4. Estudi i aprovació, si escau, de la Modificacions Pressupostàries número 5, 6, 7 i 
8 de l'exercici econòmic 2012. 
S'aproven per unanimitat. 
 
5. Normes sobre exempció del pagament de preus públics per matrícula per a 
estudis de Grau, Estudis de Primer i Segon Cicle i Estudis de Master Oficial, en la 
Universitat d'Alacant. 
S'acorda per la Comissió que es desenvolupe el Reglament en el marc establit per 
l'article 3.o de la Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes. 
 
6. Estudi i aprovació, si escau, de la taxa del Títol Propi d'Expert en Gestió del 
Patrimoni per al curs acadèmic 2013/2014. 
S'aprova per unanimitat. 
 
7. Informe de Gerència de la Liquidació provisional del Pressupost de 2012 
La Comissió es dóna per informada. 
 
8. Posada en coneixement: 
8.1. Contractes de Recerca/Prestació de Serveis. 
La Comissió es dóna per informada. 
 
8.2. Patents. 
La Comissió es dóna per informada. 
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8.3. Autorització a la Secretaria General per a interposar, a través del Servei 
Jurídic, recurs contenciós-administratiu contra la denegació presumpta per silenci 
administratiu del recurs de reposició interposat contra la denegació per l'Oficina 
Espanyola de Patents i Marques (OEPM) de les ajudes sol·licitades a l'empara de 
la Convocatòria de 23 de març de 2012 per al foment de sol·licituds de patents i 
models d'utilitat. 
La Comissió es dóna per informada. 
 
8.4. Proposta de l'Avaluació de l'Exercisc PAS de l'any 2012. 
La Comissió es dóna per informada. 
 
8.5. Convenis Nacionals. (4) 
La Comissió es dóna per informada. 
 
8.6. Convenis Internacionals. (2) 
La Comissió es dóna per informada. 
 
8.7. Convenis de Pràctiques. (3) 
La Comissió es dóna per informada. 
 
9. Preguntes i Propostes. 
 
 


