
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 3 de febrer de 2015 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 3 de 
febrer de 2015 (dimarts),a les 9ʼ00 hores, a la Sala de Juntes del Rectorat de la Universitat 
de València (nivel 3), avd. Blasco Ibañez, 13, dʼacord amb lʼordre del dia següent:  
 
1. Aprovació, si escau, de lʼacta del Consell de Govern de 22 de desembre de 
2014. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Concessió, si escau, de la Medalla de la Universitat de València.  
 
4. Modificació, si escau, del reglament dʼexecució pressupostària, 2015.  
 
5. Aprovació, si escau, del reglament dʼassistència jurídica als empleats públics al 
servei de la Universitat de València. 
 
6. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat de Filosofia i 
Ciències de lʼEducació. 
 
7. Modificació, si escau, del reglament de la Comissió dʼÈtica en la Investigació 
Experimental de la Universitat de València.  
 
8. Aprovació, si escau, del reglament de la Comissió de Supercomputació de la 
Universitat de València. 
 
9. Informe sobre la proposta dʼexpedient de creació de lʼInstitut Interuniversitari 
de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM). 
 
10. Aprovació, si escau, dʼinici dʼexpedient dʼelaboració de nous plans dʼestudi de 
màster i composició de CEPE. 
 
11. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació dʼestudis de 
màster.  
 
12. Aprovació, si escau, de cursos de lliure elecció per al curs 2014/2015. 
 
13. Aprovació, si escau, de distribució del crèdit de funcionament ordinari per a 
Centres, departaments i instituts. 
 
14. Aprovació, si esau, de distribució de la partida pressupostària de laboratoris 
docents i les normes dʼequipament. 
 
15. Aprovació, si escau, de distribució de recursos de suport a la docència. 
 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
16bis. Aprovació, si escau, de lʼadhesió de la Universitat de València a la 
Plataforma Electrònica FACe, com al seu punt general dʼentrada de factures 
electròniques. 
 
17. Torn obert de paraules.  
 

València, 28 de gener de 2015. 
 

Vist-i-plau 
El rector           



La secretària general 
_______________ 

 
NOTA. La documentació es troba a lʼAula Virtual de la Universitat de València.  


