
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 18 DE FEBRER DE 2019 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 18 
de FEBRER de 2019, DILLUNS 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 18 de desembre de 2018. 
 
2. Informe de la rectora.  
 
3. Aprovació, si escau, de la modificació del pla dʼestudis conduent al títol de graduat/da 
en Filosofia per la Universitat de València. 
 
4 Aprovació, si escau, de la proposta de nou programa de doble grau en Ciències 
Polítiques i de lʼAdministració Pública per la Universitat de València i Ciència de 
lʼAdministració per la Universitat RANEPA (Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration). 
 
5. Aprovació, si escau, de la proposta de nou programa de doble grau en Administració i 
Direcció dʼEmpreses per la Universitat de València i Bachelor of Arts in the course of 
studies of Economics at Jade university of Applied Sciences, Wilhemshaven. 
 
6. Aprovació, si escau, de la modificació del pla dʼestudis conduent al títol de màster 
universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA), per la Universitat de València.  
 
7. Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de premis extraordinaris dʼestudis de 
màster del curs acadèmic 2018-2019.  
 
8. Aprovació, si escau, de la proposta de places dʼaccés a les titulacions oficials de grau i 
de màster per al curs 2019/2020. 
 
9. Aprovació, si escau, la proposta de calendari acadèmic de la Universitat de València, 
per al curs 2019/2020. 
 
10. Aprovació, si escau, de les propostes de títols propis per al curs acadèmic 2019/2020. 
 
11. Concessió, si escau, de comissions de serveis sol·licitades.  
 
12. Aprovació, si escau, de la RLT de PDI de la Universitat de València. 
 
13. Aprovació, si escau, de canvi dʼadscripció de centre 
 
14. Modificació, si escau, dels Criteris per a lʼelaboració de lʼoferta dels ensenyaments 
oficials de grau i de màster per al curs acadèmic 2019/2020. Apartat 2.1.d) Docència en 
línia. 
 
15. Aprovació, si escau, de lʼoferta de curs acadèmic dʼestudis de grau i de màster 
2019/2020. 
 
16. Aprovació, si escau, de la convocatòria del complement autònomic corresponent a 
lʼany 2019 (retribucions addicionals del professorat). 
 
17. Informe sobre la modificació de la composició i acords del Reglament de Mesa 
Negociadora de la UV, per adequar-lo al resultat de les eleccions sindicals de 4 de 
desembre de 2018. 
 
18. Convocatòria dʼeleccions per a la renovació de lʼestudiant claustral. 



 
19. Modificació, si escau, del calendari general de la Universitat de València per a lʼany 
2019. 
 
20. Aprovació, si escau, de lʼaddenda al calendari general de la Universitat de València per 
a lʼany 2019. 
 
21. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de RLT 1/2019 de PAS. 
 
22. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses de la UV. 
 
23. Aprovació, si escau, de lʼinforme de seguiment de la Bústia de Queixes, Suggeriments 
i Felicitacions de la Universitat de València, curs 2017/2018. 
 
24. Modificació, si escau, de la Política de seguretat de la informació en la utilització de 
mitjans electrònics de la Universitat de València (ACGUV 13/2014, de 21 de gener). 
 
25. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern de lʼInstitut Univ. dʼInvestigació 
Polibenestar. 
 
26. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació. 
 
27. Modificació, si escau, del reglament del cens dʼassociacions i col·lectius dʼestudiants 
de la Universitat de València.  
 
28. Aprovació, si escau, del reglament de la UV per a la realització de reunions i adopció 
dʼacords per part dʼòrgans col·legiats de la UV de manera no presencial.  
 
29. Modificació, si escau, de lʼacord del consell de govern 237/2006, de 28 de novembre, en 
relació amb la Fundació Salom Antequera. 
 
30. Informe sobre la proposta de nomenament de la directora del Col·legi Major La 
Asunción de Nuestra Señora. 
 
31. Autorització, si escau, per a la tramitació de la creació de la Unitat Associada 
dʼInvestigació al CSIC “Matinée: materials intel·ligents per a energies renovables”. 
 
32. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
33. Informe sobre declaració dʼobres dʼemergència.  
 
34. Aprovació, si escau, de contracte de subministrament de material i llicència de marca.  
 
35. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets dʼexplotació de material. 
 
36. Torn obert de paraules. 
 

València, 11 de febrer de 2019. 
 
 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 

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

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


