
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 18 de desembre de 2015 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 18 
de desembre de 2015 (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 lʼacta del Consell de Govern de 24 de novembre de 2015. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de grau, corresponents al curs acadèmic 
2014/2015. 
 
4. Autorització, si escau, del pagament amb caràcter de bestreta de les retribucions 
addicionals del professorat universitari per a lʼany 2016.  
 
5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat.  
 
6.  Aprovació, si escau, de comissió de serveis de professorat. 
 
7. Aprovació, si escau, de modificació del reglament de selecció de PDI de la UVEG.  
 
8. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació dʼestudis de màster. 
 
9. Aprovació, si escau, de noves memòries de verificació dʼestudis de màster. 
 
10. Aprovació, si escau de modificacions de memòries de verificació de programes de 
doctorat.  
 
11. Aprovació, si escau, del reglament del Tauler Oficial de la Universitat de València.  
 
12. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
13.  Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària.  
 
14. Informe sobre proposta de modificació de RLT 1/2016 de personal dʼadministració i 
serveis.  
 
15.  Aprovació, si escau, del protocol dʼacolliment de dones víctimes de violència de 
gènere (PAS dʼuniversitats públiques espanyoles). 
 
16.  Informe sobre proposta de pressupost 2016. 
 
17. Informe sobre proposta de reglament dʼexecució pressupostària, 2016. 
 
18. Aprovació, si escau, de llicència dʼús de patent. 
 
19.  Torn obert de paraules. 

València, 15 de desembre 2015 
 
Vist-i-plau 
El rector        La secretària general 

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

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


