
 

 

 

CAE (19.12.2013) 

 

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 19 de 

desembre de 2013, a les 12:00h en primera convocatòria i a les 12,30h en segona 

convocatòria amb el següent 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (21.10.2013) 

2. Informe del Pressupost de la Universitat d'Alacant per a l'exercici 2014. 

3. Informe dels Comptes Anuals aprovats per les Juntes Generals respectives de les fundacions 

que es detallen, en les quals la Universitat d'Alacant participa, corresponents a l'exercici 2012: 

• Fundació General de la Universitat d'Alacant 

• Fundació Parc Científic d'Alacant 

4. Posada en coneixement dels Planes d'Actuació de les societats i fundacions que es detallen, 

en les quals la Universitat d'Alacant participa, corresponents a l'exercici 2014: 

• Fundació Parc Científic d'Alacant 

• Fundació L'Alcudia 

• Fundació General de la Universitat d'Alacant 

• Centro Superior d'Idiomes de la UA 

• Societat Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics de la 

Universitat d'Alacant 

5. Estudi i aprovació, si escau, de la Modificació Pressupostària número 6 de l'exercici 

econòmic 2013. 

6. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'assignació del component de mèrits de mobilitat 

docent i investigadora avaluats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. 



 

 

 

 

 

7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificacions de pressupost en determinats 

títols propis del curs acadèmic 2013-2014. 

8. Preguntes i Propostes: acords que procedeixin. 

Alacant, 13 de desembre 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 de Planificació Econòmica. 


