
 

 

 

Seguint les instruccions del President del Consell Social i al seu torn de la Comissió 

d'Assumptes Econòmics, D. Francisco Gómez Andreu, em complau convocar-li a la 

Reunió Ordinària d'aquesta Comissió que tindrà lloc en el despatx del President, el 

proper dia 17 de juliol del 2013, a les 11,30h en primera convocatòria i a les 12,00h 

en segona amb el següent 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (26.04.2013) 

2. Estudi i aprovació, si escau, de la Normativa de la Universitat d'Alacant per a la 

contractació de treballs de caràcter científic, tècnic i artístic, i de projectes relacionats 

amb l'activitat investigadora. 

3. Estudi i aprovació, si escau, de la creació per la UA de l'Empresa de Base 

Tecnològica KINETIC LAB. 

4. Estudi i aprovació, si escau, de la Modificacions Pressupostàries número 1, 2, 3 i 4 de 

l'exercici econòmic 2013. 

5. Fixació de les taxes acadèmiques dels Ensenyaments conduents a l'obtenció de Títols 

Propis de Postgrau i Especialització per al curs 2013-2014. 

6. Renovació membres del Consell: acords que procedeixin. 

7. Informe sobre l'exercici de el “control intern” en la UA: acords que procedeixin. 

8. Posada en coneixement: 

8.1. Normativa de la Universitat d'Alacant reguladora de les convocatòries per a la 

selecció de personal investigador contractat en règim laboral temporal i la seva 

contractació. 

8.2. Patents i Models d'Utilitat. 

8.3. Contractes d'Investigació/Prestació de Serveis. 

8.4. Convenis Nacionals. 



8.5. Convenis Internacionals. 

8.6. Convenis de Pràctiques. 

9. Preguntes i Propostes. 

 

Alacant, 12 de juliol de 2013. 

El Secretari 

 

Luis Ramos 

 

 

 

OBSERVACIONS: En virtut de les atribucions conferides en l'article 14 punt 2 de la 

Llei 2/2003, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques 

Valencianes, es convida a aquesta sessió a la Vicerectora d'Investigació, 

Desenvolupament i Innovació i al Director de l'Oficina de Control Pressupostari. 


