
 

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

Palacio López, em complau convocar-li a la sessió virtual d'aquesta Comissió que tindrà 

lloc el dia 28 de maig de 2020, a les 12:00h en única convocatòria, amb el següent 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (18.12.2019) 

2. Informe del President. 

3. Autorització, si escau, de la cessió de la palès número S2427019B2 a la mercantil 

CADEL DEINKING S.L. 

4. Aprovació, si escau, de les modificacions de la Relació de Llocs de treball del PAS. 

5. Aprovació, si escau, de les modificacions pressupostàries núm. 10, 11 i 12 de l'exercici 

2019. 

6. Informe favorable, si escau, de la Liquidació del Pressupost i dels Comptes Anuals de 

la Universitat d'Alacant corresponents a l'exercici 2019. 

7. Informe de l'Oficina de Control Pressupostari sobre els Comptes Anuals de la 

Universitat d'Alacant corresponents a l'exercici 2019 

8. Informe favorable, si escau, dels Comptes Anuals de l'exercici 2019 de les societats i 

fundacions que es relacionen a continuació: 

Fundació General de la Universitat d'Alacant 

Fundació Parc Científic d'Alacant 

Fundació L'Alcudia 

Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant, S.A.U.  

9.Aprovació, si escau, de les modificacions pressupostàries núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de 

l'exercici 2020.  

10. Autorització, si escau, de l'endeutament mitjançant la subscripció de pòlisses de crèdit 

per a pal·liar el dèficit de tresoreria. 

11. Posada en coneixement de la sol·licitud d'aportació econòmica del 50% del caixet de 

2 obres en el marc del Circuit Cultural Valencià de l'Institut Valencià de Cultura. 

 

 

 

 



 

12. Posada en coneixement de la Convocatòria del Complement de Productivitat del PAS 

2020.  

13. Torn obert de paraula..  

 

Alacant, 26 de maig de 2020.  

 

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 al Vicerector d'Investigació i Transferència de Coneixement, Sr. 

Rafael Muñoz Guillena, a la Vicerectora de Planificació Econòmica, Sra. Mónica Martí 

Sempere i al Director de l'Oficina de Control Pressupostari, Sr. Álvaro Berenguer 

Berenguer.. 


