
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 7 de juliol de 2017 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 7 de 
juliol de 2017, DIVENDRES 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:  
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 30 de maig i de 14 de juny de 
2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Aprovació, si escau, de resolució de promoció del professorat per al curs 2017/2018.  
 
4. Aprovació, si escau, de convocatòries per a la provisió de places de professorat 
funcionari i de propostes de tribunals. 
 
5. Acord, si escau, sobre estabilització de personal investigador doctor que ha finalitzat el 
programa Ramon i Cajal. 
 
6. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a la provisió, per concurs de trasllat, de la 
plaça de professor titular dʼuniversitat núm. 909, adscrita a lʼàrea de Filologia Anglesa 
(dept. Filologia Anglesa i Alemanya). 
 
7. Aprovació, si escau, de les modificacions proposades en els barems dels centres per a 
la selecció de professorat contractat.  
 
8. Aprovació, si escau, de proposta de resolució de la convocatòria de llicències per 
període sabàtic, curs 2017/2018. 
 
9. Aprovació, si escau, de proposta de retribucions addicionals del PDI funcionari, 
anualitat 2017 (complement autonòmic). 
 
10. Aprovació, si escau, de permuta sol·licitada per professorat funcionari. 
 
11. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi dʼàrea de coneixement de professorat. 
 
12. Aprovació, si escau, de comissions de serveis sol·licitades.  
 
13. Informe sobre sol·licituds de canvi de centre. 
 
14. Aprovació, si escau, de calendari de processos de gestió.  
 
15. Aprovació, si escau, de contractació de professorat emèrit i pròrroga de contractes. 
 
16. Aprovació, si escau, de nomenament de professorat honorari.  
 
17. Concessió, si escau, de la medalla de la Universitat de València.  
 
18. Aprovació, si escau, de propostes dʼactivitats amb reconeixement de crèdits per 
participació universitària per al curs 2017/2018. 
 
19. Aprovació, si escau, de la proposta de pla dʼestudis del títol de graduat/da en Ciència 
de Dades per la Universitat de València.  
 
20. Aprovació, si escau, de lʼinici de lʼexpedient per a lʼelaboració de nous plans dʼestudi 
per a lʼobtenció de diferents títols de màster universitari. 



 
21. Aprovació, si escau, del títol propi Certificat teòric-pràctic dʼexploració oftalmològica i 
cirurgia de cataractes en veterinària. 
 
22. Aprovació, si escau, de proposta de nou títol propi de la Universitat de València 
Certificat de Formació per a la Capacitació per a lʼExperimentació Animal (categories 
A,B,C i D). 
 
23. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
24.  Aprovació, si escau, de contractes de llicència de programari. 
 
25. Modificació, si escau, dels Criteris de participació de la Universitat de València en las 
convocatòries per a enfortir la capacitat dels grups dʼinvestigació mitjançant la 
incorporació de doctors. 
 
26. Aprovació, si escau, del programa dʼajuda a esportistes dʼèlit. 
 
27. Aprovació, si escau, de proposta de taxes del Servei dʼEducació Física i Esports per al 
curs 2017/2018. 
 
28. Aprovació, si escau, de proposta de nova tarifa de lʼObservatori Astronòmic, curs 
2017/2018. 
 
29. Aprovació, si escau, de lʼacord de cessió de béns mobles i immobles entre la 
Universitat de València i la Fundació del Parc Científic Universitat de València de la 
Comunitat Valenciana. 
 
30. Adhesió, si escau, al manifest sobre lʼensenyament de Filosofia i a la Declaració sobre 
el present i el futur de les Matemàtiques a Espanya. 
 
31.  Torn obert de paraules. 

Valènca, 3 de juliol de 2017 
 

Vist-i-plau 
El rector                         La secretària general 
 
 

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


