
Seguint les instruccions del President de la Comissió d'Assumptes Econòmics, Francisco 

Gómez Andreu, em complau convocar-li a la sessió ordinària d'aquesta Comissió que 

tindrà lloc en la Sala de Juntes de Rectorat de la Seu Universitària Ciutat d'Alacant, Edifici 

Sant Fernando, situat en la C/ Sant Fernando nº 40, el dia 20 de desembre de 2018, a les 

10:00 hores en única convocatòria amb el següent 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (24.10.2017) 

2. Informe del President. 

3. Informe de l'Oficina de Control Pressupostari de la Universitat d'Alacant. 

4. Aprovació, si escau, de l'assignació de retribucions addicionals del Personal Docent i 

Investigador de 2018, de conformitat amb l'informe favorable emès per l'Agència 

Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP). 

5. Aprovació, si escau, de les modificacions pressupostàries nº 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de 2018. 

6. Informe favorable, si escau, del Pressupost de la Universitat d'Alacant per a l'exercici 

2019. 

7. Informe sobre els Planes d'Actuació prevists per a 2019, de les societats i fundacions 

en les quals la Universitat d'Alacant participa, que es relacionen a continuació: 

 Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant 

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

d'Alacant 

 Fundació General de la Universitat d'Alacant 

 Fundació L’Alcúdia 

 Fundació Parc Científic d'Alacant 

8. Posada en coneixement: 

 Resolució de modificació de les ofertes d'ocupació pública per als anys 2017 i 2018 del 

Personal d'Administració i Serveis. 

 Ampliació de l'oferta d'ocupació pública del Personal Docent i Investigador per a l'any 

2018, corresponent a la taxa de reposició addicional. 

 Pròrroga per a 2018 dels criteris per a la dotació de places dels cossos docents 

universitaris en funció de la taxa de reposició aprovats en 2017. 

 

 

 

 



 

9. Torn obert de paraula. 

 

Alacant, 18 de desembre de 2018. 

 

La Secretària 

 

Aránzazu Calzada 

 

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 la Vicerectora de Planificació Econòmica, Mónica Martí 

Sempere, en relació amb el punt 6 de l'ordre del dia i al Director de l'Oficina de Control 

Pressupostari, Álvaro Berenguer Berenguer, en relació amb el punt 3. 


