
CONVOCATÒRIA DE 14 D'ABRIL DE 2011 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior (03.03.2011). 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 la Liquidació del Pressupost de la Universitat d'Alacant de 
l'exercici 2010. S'adjunta còpia del mateix. 
S'aprova per unanimitat. 
 
4.2.- Estudi i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals de la Universitat de l'exercici 2010. 
S'adjunta còpia en suport electrònic. 
S'aprova per unanimitat. 
 
4.3.- Estudi i aprovació, dels Comptes Anuals de l'exercici 2010 de les següents societats en 
les quals la Universitat d'Alacant participa: 
  Centre Superior d'Idiomes de l'Universitat d'Alacant. 
  Societat de Taller Digital de l'Universitat d'Alacant 
  Fundació General de l'Universitat d'Alacant 
  Fundació La Alcudia. 
  Fundació Parc Científic. 
S'adjunten còpies de les mateixes en suport electrònic. 
S'aprova per unanimitat. 
 
4.4.- Estudi i aprovació, si escau, de les Modificacions Pressupostàries nombre  8, 9, 10, 11 i 
12, les còpies del qual s'adjunten. 
S'aprova per unanimitat. 
 
4.5.- Estudi i aprovació, si escau, de l'assignació de retribucions addicionals del Personal 
Docent i Investigador funcionari. En la Secretaria del Consell pot consultar la documentació. 
S'aprova per unanimitat. 
 
4.6.- Estudi i aprovació, si escau, de l'Actualització del Complement de Productivitat del 
Personal d'Administració i Serveis per avaluació de l'acompliment. 
 S'aprova per unanimitat. 
 
4.7.- Estudi i fixació, si escau, de la modificació de taxes de matrícula per als estudiants 
visitants per al curs 2011/2012.  
4.8.- Posada en coneixement al Ple dels Contractes d'Investigació/Prestació de Serveis. 
S'adjunta documentació. 
 
5.- Relatiu al rendiment dels Serveis. 
 
5.1.- Informe del Curs d'adaptació del Grau de Turisme. S'adjunta documentació. 
5.2.- Estudi i aprovació, si escau, de les propostes de Modificacions dels Màsters Universitaris 
que s'acompanyen en suport electrònic. 
S'aprova per unanimitat. 
 
 
 



Adenda a l'Ordre del dia. 
 
5.3.- Estudi i autorització, si escau, del Projecte de creació de l'empresa de Base “Tecnològica 
Sorbingsolutions”. 
 
 
6.- Precs i Preguntes. 
 
 
Alacant, 7 d'abril de 2011 
El Secretari del Consell Social 
 

 

Fdo. José Miguel Saval Pérez 
 
 

 


