
CONVOCATÒRIA DE 31 DE MARÇ DE 2010 

 

 
ORDRE DEL DIA 
 

 

 
1) Aprovació de les Actes dels Plens celebrats el passat 30 de novembre i el 26 de gener de les 
quals acompanyem còpia. 
S'aproven per unanimitat. 
 
2) Informe del Sr. President. 
3) Informe del Sr. Rector. 
4) Estudi i aprovació, si escau, de les Modificacions Pressupostàries que s'adjunten. 
S'aproven per unanimitat. 
 
5) Estudi i aprovació, si escau, de la creació de la "Fundació Parc Científic d'Alacant - 
Comunitat Valenciana" i aprovació dels Estatuts de la mateixa. S'acompanya documentació. 
S'aprova per unanimitat. 
 
6) Estudi i aprovació, si escau, de la modificació de la proposta d'Estudis Propis en Propietat 
Industrial, Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació. S'adjunta documentació. 
S'aprova per unanimitat. 
 
7) Estudi i aprovació, si escau, de la modificació del preu de matrícula del Títol Propi 
d'Especialista Universitari en Cooperació Internacional per al Desenvolupament. S'adjunta 
documentació. 
S'aprova per unanimitat. 
 
8) Estudi i aprovació, si escau, de l'actualització de la Relació de Llocs de treball del Personal 
d'Administració i Serveis que s'adjunta. 
S'aprova per unanimitat. 
 
9) Posada en coneixement al Ple del Pressupost de la Fundació General de la Universitat 
d'Alacant, per a l'any 2010. S'adjunta còpia del mateix. 
10) Estudi i aprovació, si escau, de l'assignació del component de mèrits de mobilitat docent i 
investigadora avaluats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. S'adjunta 
documentació. 
S'aprova per unanimitat. 
 
11) Posada en coneixement de les Modificacions de Plantilla del Personal Docent. (La 
documentació pot consultar-se en la Secretaria del Consell Social). 
12) Posada en coneixement dels Contractes d'Investigació i Prestació de Serveis. 
13) Posada en coneixement de la sol·licitud de 11 patents. S'adjunten a la convocatòria els 
certificats del Consell de Govern de les mateixes. 
14) Estudi i autorització, si escau, de la desafectació d'un vehicle del Departament de Ciències 
de la Terra i del Medi ambient. S'adjunta sol·licitud. 
S'aprova per unanimitat. 
 
15) Aprovació, si escau, de la Normativa de Permanència i Continuació d'Estudis per a alumnes 
matriculats en Títols Màster, Doctorat i Grau. S'adjunta còpia de la normativa. 
S'aprova per unanimitat. 
 
16) Informe favorable als Programes de Doctorat per al curs 20099/2010. S'adjunta còpia dels 
mateixos. 
17) Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa de Matrícula Extraordinària en 
Másteres Oficials. S'adjunta documentació. 
S'aprova per unanimitat. 
 



18) Precs i preguntes. 

 

 
Alacant, 22 de març de 2010 
El Secretari del Consell Social 
 
 
 
Fdo. José Miguel Saval Pérez 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


