
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 18 DE DESEMBRE DE 2018 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 18 
de Desembre de 2018, DIMARTS a les 9ʼ30 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 6 de novembre de 2018. 
 
2. Informe de la rectora.  
 
3. Aprovació, si escau, de lʼampliació de lʼoferta pública dʼocupació de places de PDI, 
corresponent a lʼany 2018. 
 
4. Aprovació, si escau, de la transformació de la plaça de professorat contractat doctor 
núm. 6210, de lʼàrea dʼAntropologia Social en plaça dʼajudant doctor. 
 
5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centre adscrit. 
 
6. Autorització, si escau, del pagament, amb caràcter de bestreta, de les retribucions 
addicionals del professorat corresponents a lʼany 2019 (complement autonòmic). 
 
7. Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de premis extraordinaris dʼestudis de 
grau del curs acadèmic 2017-2018. 
 
8.  Aprovació, si escau, de lʼextinció de titulacions oficials de màster universitari.  
 
9. Aprovació, si escau, del nou programa de doctorat en Economia Aplicada i Mètodes 
Quantitatius per a la Gestió, per la Universitat de València.  
 
10. Aprovació, si escau, de convocatòria de premis extraordinaris de doctorat per al curs 
2018/2019. 
 
11. Aprovació, si escau, de creació de la Comissió de Pràctiques Externes de la Universitat 
de València. 
 
12. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la Universitat de València, per al 
2019. 
 
13. Aprovació, si escau, del projecte de reglament dʼexecució pressupostària per al 2019. 
 
14. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració: 
 
15. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets dʼexplotació de patents. 
 
16. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets dʼexplotació de material. 
 
17. Aprovació, si escau, de petició dʼautorització dʼendeutament a la Generalitat 
Valenciana, per a lʼacceptació de prèstecs de lʼAgència Estatal dʼInvestigació de la 
convocatòria 2018, dʼajudes per a lʼadquisició dʼequipament científic.  
 
18. Aprovació, si escau, dʼautorització de contractes de manteniment integral, dʼinformació 
dʼaccessos i subministrament dʼenergia elèctrica, a lʼempar de lʼart. 324 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic 
 
19. Torn obert de paraules. 
 

València, 11 de desembre de 2018. 



 
 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 

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

 
 

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


