
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 10 DE JULIOL DE 2018 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 10 
de Juliol de 2018, 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:  
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si escau, de lʼacta del Consell de Govern de 28 de maig de 2018. 
 
2. Informe de la rectora.  
 
3. Concessió, si escau, de Medalles de la Universitat de València.   
 
4. Designació, si escau, de representants en el Consell Social. 
 
5. Actualització, si escau, de designació de representants de la Universitat de València en 
les Fundacions. 
 
6. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament o pròrroga del mateix, de la meitat de 
les persones membres de la Comissió de Recursos. 
 
7. Aprovació, si escau, de contractació o pròrroga dels contractats de professor emèrit. 
 
8. Nomenament, si escau, de professorat honorari. 
 
9. Aprovació, si escau, del calendari de processs de gestió acadèmica i administrativa. 
 
10. Aprovació, si escau, de comissions de serveis sol·licitades.  
 
11. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal de la plaa de TU núm.6637, per 
a estabilització del personal investigador del programa Ramon i Cajal. 
 
12. Aprovació, si escau, de la dotació de tres places de professorat ajudant doctor en 
àrees de coneixement deficitàries. 
 
13. Aprovació, si escau, del canvi dʼadscripció dʼàrea de coneixement de la plaça vacant, 
núm.40281, de professorat ajudant doctor. 
 
14. Aprovació, si escau, de sol·licitudes de canvi dʼadscripció de centre. 
 
15. Informe sobre la proposta de resolució de llicències per periode sabàtic, sol·licitades 
en la convocatòria per al curs 2018/2019. 
 
16. Informe sobre el Pla dʼOrdenació Docent 2017/2018. 
 
17. Aprovació, si escau, d ela proposta dʼassignació de les retribucions addicionals del 
professorat funcionari (complement autonòmic). 
 
18. Aprovació, si escau, de propostes dʼactivitats de reconeixement de crèdits per 
participació universitària. 
 
19. Aprovació, si escau, de noves propostes de títols propis de la Universitat de València, 
per al curs 2017/2018. 
 
20. Aprovació, si escau, de lʼacord pel qual sʼestableix la Taula dʼEquivalències 
dʼAcreditació de Llengües L2 de la Universitat de València. 
 
…/… 



…/… 
 
21. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 2017/2018. 
 
22. Modificació, si escau, del reglament dels Estudis de Doctorat. 
 
23. Aprovació, si escau, dʼinici dʼexpedient per a lʼelaboració de nou programa de doctorat 
en Economia Aplicada i Mètodes Quantitatius per a la Gestió, per la Universitat de 
València, així com dels membres de la CEPE. 
 
24. Modificació, si escau, del reglament de la Comissió Assessora Estudiantil. 
 
25. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern de lʼADR de la Facultat de 
Fisioteràpia. 
 
26. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat de Química.  
 
27. Modificació, si escau, del reglament de personal investigador de la Universitat de 
València.  
 
28. Aprovació, si escau, de contracte de llicència i de know-how. 
 
29. Autorització, si escau, a que la UV siga cofundadora de la Plataforma Eufem. 
 
30. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
31. Aprovació, si escau, de projecte dʼajudes a esportistes dʼèlit per al curs 2018/2019. 
 
32. Aprovació, si escau, de la proposta de preus del Servei dʼEducació Física i Esport per 
al curs 2018/2019. 
 
33. Proposta de modificació, si escau, del reglament dʼexecució pressupostària 2018 i la 
seua modificació pressupostària.  
 
34. Aprovació, si escau, de lʼacord per complementar les percepcions durant la incapacitat 
temporal fins aconseguir el 100% de les retribucions. 
 
35. Aprovació, si escau, de lʼacord per a regular les percepcions meritades per antiguitat, 
deixades de percebre com a conseqüència de la situació dʼincapacitat temporal i altres 
situacions de suspensió de la relació laboral. 
 
36. Aprovació, si escau, de lʼacord de reconeixement de permís retribuït de gestació en la 
setmana 37 de lʼembaràs. 
 
37. Aprovació, si escau, de modificació de la Relació de Llocs de Treball de PAS (RLT) 
1/2018. 
 
38. Torn obert de paraules.  

València, 5 de juliol de 2018. 
 
 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 

------------- 
 
 
 
 

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


