
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN 17 DE DESEMBRE DE 2013 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 17 
de Desembre de 2013, 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 27 de Noviembre de 2013. 
 
2 . Informe del rector.  
 
3. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
4. Autorització, si escau, per a lʼadhesió de la UVEG en qualitat de membre associat a 
lʼAssociation European Institute of Molecular Magnetism i pagament de la quota anual 
dʼadhesió. 
 
5. Autorització, si escau, dʼun contracte de llicència dʼexplotació de patent  i software a 
lʼempresa Aqualia, gestió integral de lʼaigua, S.A. 
 
6. Modificació, si escau, de Criteris de participació de la UVEG en les convocatòries per a 
enfortir la capacitat dels grups dʼinvestigació mitjançant la incorporació de doctors. 
 
7. Aprovació, si escau, del programa marc per a la contractació de personal investigador 
doctor de la UVEG. 
 
8. Informe sobre la proposta de barem i comissión avaluadora per a la resolució de la 
convocatòria dʼajudes per al desenvolupament de línies dʼinvestigació estratègiques 
mitjançant la figura dʼinvestigador distingit. 
 
9. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de lʼInstitut Univ. Llengües 
Modernes (IULMA). 
 
10. Autorització, si escau, amb caràcter de bestreta de les retribucions addicionals del 
profesorat universitari per a lʼany 2014. 
 
11. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a lʼavaluació dels mèrits del professorat als 
efectes de la concessió de la retribució addicional del decret 174/2002 (complement 
autonòmic), anualitat 2014. 
 
12. Aprovar, si escau, la proposta al Claustre de membres per a la Comissió de 
Reclamacions.  
 
13.  Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura i de grau. 
 
14 . Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària.  
 
15. Aprovació, si escau, de pressupost per a la campanya electoral de rector o rectora de 
la UVEG. 
 
16. Aprovació, si escau,  del projecte de pressupost 2014. 
 
17. Aprovació, si escau, del projecte de reglament dʼexecució pressupostària 2014. 
 
18. Modificació, si escau, del reglament dʼhonoris causa. 
 
19.  Aprovació, si escau, barem de premis extraordinaris de doctorat, curs 2013/2014 



 
20.  Aprovació, si escau, de noves memòries de verificació de màsters. 
 
21.  Torn obert de paraules. 
 
 

València, 12 de desembre de 2013 
 
 

Vist i plau 
El rector         La secretària general 

 
 
 

-------------- 
 
 
 
 
NOTA: La documentació es troba al web de la Secretaria General.  
 


