
 
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 
pròxim dia 27 d'abril de 2015, a les 16:15h en primera convocatòria i a les 16:30h en 
segona convocatòria amb el següent 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (19.02.2015). 
2. Línies d'Actuació per al 2015. Acords que procedisquen. 
3. Estudi i aprovació, si escau, de l'assignació de retribucions addicionals del Personal 
Docent i Investigador de 2015. 
4. Estudi i autorització, si escau, del contracte de llicència a Healthtech Tecnologies per 
a la Salut, S.L. (HEALTHTECH) a l'efecte de l'article 55 de la Llei d'Economia 
Sostenible. 
5. Estudi i informe de la Liquidació del Pressupost i dels Comptes Anuals de la 
Universitat corresponents a l'exercici 2014. Acords que procedisquen. 
6. Estudi i informe dels Comptes Anuals aprovats per les Juntes Generals respectives de 
les societats i fundacions que es detallen, en les quals la Universitat d'Alacant participa, 
corresponents a l'exercici 2014. Acords que procedisquen: 
 

- Centre Superior d'Idiomes de la U.A. 
- Fundació General de la Universitat d'Alacant 
- Fundació L'Alcudia. 
- Fundació Parc Científic 
- Societat Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics de la 
Universitat d'Alacant. 

 
7. Informe sobre la guia bàsica elaborada per la Conferència de Presidents de les 
Institucions Autonòmiques de Control Extern d'Espanya. Acords que procedisquen. 
8. Preguntes i Propostes: acords que procedisquen. 
Alacant, 23 d'abril de 2015. 
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 la Vicerectora de Planificació Econòmica i al Director de 
l'Oficina de Control Pressupostari, D. Álvaro Berenguer Berenguer, en relació amb els 
punts 5 i 6 de l'ordre del dia. 


