
CONVOCATÒRIA DE 03 DE MARÇ DE 2011 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes que s'acompanyen. 
2.- Informe del President. 
3.- Informe del Rector. 
 
4.- D'índole econòmica. 
 
4.1 Estudi i aprovació, si escau, de les Modificacions Pressupostàries nombres 5, 6 i 7, 
s'adjunta còpia de les mateixes. 
4.2 Estudi i aprovació, si escau, de la proposta relativa al pagament dels complements de 
docència i investigació contemplats en el POI. S'adjunta documentació. 
4.3 Estudi i aprovació, si escau, de la proposta relativa al complement de productivitat del PAS 
per avaluació de l'acompliment. S'adjunta documentació. 
4.4 Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'assignació del component de mèrits de 
mobilitat docent i investigadora avaluats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva 
(AVAP). S'adjunta documentació. 
4.5 Posada en coneixement al Ple dels Contractes d'Investigació i Prestació de Serveis. En la 
Secretaria del Consell es pot consultar la documentació. 
4.6 Posada en coneixement al Ple del Pressupost corresponent a l'exercici 2011 de la Fundació 
General de la Universitat d'Alacant. S'adjunta documentació. 
4.7 Posada en coneixement al Ple del Pressupost corresponent a l'exercici 2011 de la Fundació 
Parc Científic de la Comunitat Valenciana. S'adjunta documentació. 
 
5.- Relatiu al rendiment dels Serveis. 
 
5.1 Estudi i aprovació, si escau, de la Proposta de transformació de l'Escola Universitària 
d'Infermeria de la Universitat d'Alacant en Facultat de Ciències de la Salut. (S'adjunta 
documentació en suport informàtic). 
5.2 Estudi i aprovació, si escau, de l'Adhesió espanyola d'Universitats amb titulacions 
d'Informació i comunicació (ATIC). 
5.3 Posada en coneixement al Ple de les vuit Patents la certificació de les quals de cadascuna 
s'adjunta. 
 
6.- Assumptes de Tràmit. 
 
6.1 Estudi i aprovació, si escau, sobre la modificació de Màsters Universitaris que 
s'acompanyen. 
6.2 Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de Títols Propis i Especialització 
per al curs 2010/2011. S'adjunta documentació. 
6.3 Informe dels Cursos d'Adaptació dels següents graus: en Treball Social i en Infermeria. 
S'adjunta documentació. 
6.4 Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de Màsters Universitaris per al curs 2011/2012. 
S'adjunta documentació en suport informàtic. 
6.5 Posada en coneixement al Ple de les Modificacions de Plantilla Docent. En la Secretaria del 
Consell es pot consultar la documentació. 
6.6 Nomenament de consellers en les diferents comissions del Consell Social, en les diferents 
comissions de la Universitat i en les entitats depenents de la Universitat. 
 

 
 
Alacant, 20 de febrer de 2011 
El Secretari del Consell Social 
 
Fdo. José Miguel Saval Pérez 



 

 

 

 

 

 

 

 


