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PRESENTACIÓ
El projecte de pressupostos que presentem pretén proporcionar a la Universitat d’Alacant, per a
l’exercici econòmic de 2008, la cobertura financera necessària per al desenvolupament de les
activitats docents, investigadores i d’extensió universitària en les millors condicions possibles.
És important assenyalar que, com que no hi ha un acord exprés de pròrroga del Pla Plurianual
de Finançament de les Universitats Públiques Valencianes, el grau d’incertesa amb què s’ha
elaborat el pressupost per a 2008 és major que en exercicis anteriors.
Un altre aspecte que cal destacar és el de les restriccions pressupostàries que es deriven de la
fórmula proposada per al finançament d’inversions, ja que aquesta contempla que la Universitat
faça front inicialment a aquestes restriccions amb fons propis, que posteriorment recuperarà a
partir de 2009.
Una vegada elaborat i aprovat el marc per al Pla Estratègic de la Universitat d’Alacant, sembla
adequat fer coincidir les línies centrals d’aquest pressupost amb les diferents àrees d’actuació
que el pla identifica com a eixos estratègics i que són:
-

Component humà
Formació
I+D+I
Direcció i organització
Infraestructures
Comunicació i projecció social
Internacionalització.

Aquesta és la raó per la qual, en el document que presentem, hem agrupat els diversos
programes d’actuació entorn dels eixos estratègics esmentats, per bé que també hem indicat el
vicerectorat a què s’adscriu cada programa i que, a causa de la matèria que tracta, té
assignada la responsabilitat de gestionar-lo.
Tot seguit resumim els plans principals i les actuacions que cal emprendre en l’àmbit de
cadascuna de les línies esmentades:
1. Component humà:
El pressupost, a més de les dotacions necessàries per a atendre les despeses
derivades de l’oferta d’ocupació, tant del PDI com del PAS, preveu els recursos
necessaris per a l’aplicació del Pla d’Ordenació Integral (POI) i, en concret, la proposta
de modulació del complement autonòmic que aquest conté.
Així mateix, consignem les dotacions necessàries per a atendre les transformacions
derivades dels processos de promoció del PAS, duts a terme durant l’exercici 2007, els
resultats dels quals seran plenament operatius el 2008.
2. Formació:
Pel que fa a la formació, l’objectiu és disposar d’una oferta educativa de qualitat
adaptada a la demanda social.
Amb aquesta finalitat, arrepleguem en el pressupost diferents programes d’actuació
encaminats a millorar la qualitat docent, incrementar el rendiment acadèmic dels
estudiants i augmentar l’ocupabilitat dels nostres titulats. Es continuaran duent a terme
diverses actuacions encaminades a desenvolupar la formació i experiència del PDI i
PAS en el context de l’EEES. Incorporem, així mateix, actuacions orientades a
l’avaluació i acreditació dels programes formatius que oferim.
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3. I+D+I
Els programes d’actuació en l’àmbit de la I+D+I s’integren en un pla propi de la
Universitat d’Alacant i estan encaminats a incentivar una investigació de qualitat, tant
bàsica com aplicada, i a aconseguir un alt grau de comercialització i internacionalització
d’aquesta investigació.
També es pretenen consolidar el Parc Científic, els instituts universitaris d’investigació i
les estacions científiques de la Universitat, establir aliances estratègiques amb
empreses i institucions i crear empreses de base tecnològica provinents de la
investigació d’aquesta Universitat.
4. Direcció i organització
En matèria de direcció i organització, el pressupost preveu les dotacions necessàries
per a l’elaboració dels plans estratègics sectorials i de centres, prevista per a 2008.
Així mateix, consignem les quantitats necessàries per a completar el desenvolupament
del sistema d’informació de la Universitat d’Alacant.
5. Infraestructures
En el pressupost per a 2008 apareixen les consignacions necessàries per a fer front a
les infraestructures d’ampliació del campus que es preveu emprendre, entre les quals
destaca la construcció de la nova Facultat d’Educació.
També consignem els fons necessaris per a les diferent obres de reforma, ampliació i
millora que es preveu emprendre en 2008, la programació d’inversions en
infraestructura tecnològica, les despeses derivades de l’Agenda 21 i la fase final del
Sistema Integral de Seguretat.
6. Comunicació i projecció social
En l’àrea de la comunicació i la projecció social recollim les dotacions corresponents als
programes d’actuació encaminats, d’una banda, a promoure la Universitat d’Alacant i,
d’una altra, a fer activitats d’extensió universitària que consoliden la nostra Universitat
com un referent en els models de formació, creació i difusió de la cultura entre les
universitats espanyoles.

7. Internacionalització
Els objectius als quals es dirigeixen els diferents programes d’actuació en aquesta
matèria són, d’una banda, consolidar i desenvolupar les relacions amb universitats i
centres d’investigació de prestigi, mitjançant la subscripció de convenis i la participació
en programes internacionals i, d’una altra, garantir que les accions de cooperació
causen l’impacte desitjat en el desenvolupament econòmic i social.
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