
 

 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

1.-Estudi i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior (14.04.2011). S'adjunta 

còpia de la mateixa. 

S'aprova per unanimitat. 

2.- Informe del President. 

 

3.- Informe del Rector. 

 

 

4.- D'índole econòmica. 

 

4.1. Estudi i aprovació, si escau, de les Modificacions Pressupostàries nombre 1 i 2 de 

l'exercici econòmic 2011. S'adjunta còpia de les mateixes. 

S'aprova per unanimitat. 

 

4.2. Posada en coneixement al Ple dels Contractes d'Investigació/Prestació de Serveis. 

S'acompanya resum. 

S'informa favorablement. 

 

4.3. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació de l'acord del Consell de Govern 

(26.02.03) relatiu al desenvolupament de l'article 25.4 Decret 174/2002 per a incloure el 

càrrec de director acadèmic del Parc Científic entre els càrrecs que donen dret a 

l'obtenció de’0 75 punts a l'efecte de retribucions. S'adjunta certificat del Consell de 

Govern. 

S'aprova per unanimitat. 

 

4.4. Posada en coneixement al Ple de la sol·licitud de Marca Comunitària ByteRealms. 

S'adjunta certificació del Consell de Govern. 

S'informa favorablement. 

 

4.5. Posada en coneixement al Ple de la Modificació de Plantilla Docent. (En la 

Secretaria del Consell es pot consultar la documentació). 

S'informa favorablement. 

 

5.- Relatiu al rendiment dels Serveis. 

 

5.1. Límit de places ofertes de grau per a estudiants amb estudis universitaris oficials 

espanyols parcials següents 

- Facultat d'Educació 

- Escola Politècnica Superior. 

- Escola Universitària d'Infermeria. 

- Títol de Grau de ADE de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. 



S'adjunta documentació. 

S'informa favorablement. 

 

5.2. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Modificació dels Estudis Oficials de 

Màsters Universitaris següents: 

 

-Màster en Traducció Institucional. 

-Màster en Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni. 

(S'adjunta documentació) 

S'aprova per unanimitat. 

 

5.3. Estudi i aprovació, si escau, dels Títols de Grau que s'acompanyen en suport 

informàtic. 

S'aprova per unanimitat. 

 

5.4. Estudi i aprovació, si escau, de la Normativa de Permanència i continuació d'estudis 

per a alumnes matriculats en Títols de Grau de la Universitat d'Alacant. S'adjunta 

documentació. 

S'aprova per unanimitat. 

 

5.5. Estudi i aprovació, si escau, de l'Extinció d'Estudis Oficials dels Màsters 

Universitaris següents: 

 

-Màster en Investigació en Didàctica de les Ciències Experimentals. 

-Màster en Investigació en Química i Enginyeria Química. 

-Màster en Biologia, ciències del Mar i Ambientals. 

(S'adjunta documentació) 

S'aprova per unanimitat. 

 

6. Preguntes i propostes. 

 

 

 

Alacant, 07 de juliol de 2011 

El Secretari 

 

 

Fdo. Luis G. Ramos Gutiérrez 

 

 


