
ACORDS DE LA COMISSIÓ D'ASSUMPTES ECONÒMICS DEL CONSELL 

SOCIAL DE 26 DE JULIOL DE 2017 

 

 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (19.12.2016) 

S'aprova per unanimitat. 

2. Informe del President. 

3. Informe d'estat d'execució del Pressupost de l'exercici 2017. 

La Comissió es dóna per informada. 

4. Aprovació, si escau, de l'actualització de la part del component de mèrits docents i 

investigadors lligats a la promoció acadèmica de les retribucions addicionals del PDI 

para 2017 corresponent al professorat acreditat. 

S'aprova per unanimitat. 

5. Aprovació, si escau, dels tràmits per a l'assignació de les retribucions addicionals del 

PDI. 

S'aproven per unanimitat. 

6. Aprovació, si escau, de l'import mínim del preu públic per crèdit dels Títols Propis 

per al curs acadèmic 2018/2019. 

S'aprova per unanimitat. 

7. Aprovació, si escau, de la proposta de taxes administratives d'ensenyaments propis a 

partir del curs 2017/2018. 

S'aprova per unanimitat. 

8. Aprovació, si escau, de les Modificacions Pressupostàries nº 1 i 2 de l'exercici 2017. 

S'aproven per unanimitat. 

9. Aprovació, si escau, de la modificació dels Comptes Anuals de l'exercici 2016, de les 

societats en les quals la Universitat d'Alacant participa, i que es relacionen a 

continuació: 

 Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics de la Universitat d'Alacant 

 Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant 

S'aprova per unanimitat. 

10. Autorització, si escau, del contracte de llicència a l'Empresa Nous Sistemes 

Tecnològics, S.L., a l'efecte de l'article 55 de la Llei d'Economia Sostenible. 

S'autoritza per unanimitat. 



11. Informe sobre l'acord pel qual s'autoritza l'aplicació al PDI de les retribucions 

previstes en els articles 72, 73 i 74 de la Llei 13/2016, de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera i organització de la Generalitat. 

La Comissió es dóna per informada. 

12. Informe sobre l'acord pel qual s'autoritza l'aplicació al PAS de les retribucions 

previstes en la disposició addicional vintena sisena de la Llei 14/2016, de pressupostos 

de la Generalitat per a l'exercici 2017. 

La Comissió es dóna per informada. 

13. Posada en coneixement de la convocatòria del complement de Productivitat del PAS 

para 2017. 

La Comissió es dóna per informada. 

14. Torn obert de paraula. 

 

La Secretària 

Aránzazu Calzada 

 


