
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 9 de març de 2016 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 9 de 
març de 2016 (dimecres), 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 lʼacta del Consell de Govern de 2 de febrer de 2016. 
 
2 . Informe del rector.  
 
3. Concessió, si escau, de la Medalla de la Universitat de València a Joaquín Michavila. 
 
4. Nomenament, si escau, com a membre per a lʼObservatori de Dret Civil Valencià. 
 
5. Nomenament, si escau, de professorat honorari. 
 
6. Aprovació, si escau, de protocol de riscos psicosocials. 
 
7. Aprovació, si escau, de lʼoferta de curs acadèmic 2016/2017: ensenyaments de grau i de 
màster.  
 
8. Acord, si escau, sobre fusió de departaments en situació de plantilla infraestatutària.  
 
9. Aprovació, si ecau, de criteris de promoció del personal docent i investigador per al 
curs acadèmic 2016/2017. 
 
10. Aprovació, si escau, de convocatòria de complement autonòmic.  
 
10.bis. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
11. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari acadèmic per al curs 2016/2017. 
 
12. Aprovació, si escau, de les propostes de places dʼaccés a les titulacions de grau per al 
curs 2016/2017. 
 
13. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del departament de Didàctica de 
lʼExpressió Musical, Plàstica i Corporal.  
 
14. Aprovació, si escau, de normativa i procediment del programa universitari La Nau 
Gran.  
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
16. Informe anual de gestió de la bústia de suggeriments, queixes i felicitacions de la 
Universitat de València.  
 
17. Autorització, si escau, per a la signatura de contractes de llicència de patent, de 
programari i de tecnologia (programari i hardware). 
 
18. Aprovació, si escau, de cessió patrimonial de béns immobles de la Clínica de 
Logopedia de la UV a la Fundació Lluís Alcanyís.  
 
18.bis. Modificació, si escau, de lʼACGUV 240/2013: programa marc per a la contractació de 
personal investigador doctor de la Universitat de València. 
 
19. Torn obert de paraules.  
 



València, 3 de març de 2016. 
 

Vist-i-plau 
El rector                          La secretària general 
 

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


