
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 19 de desembre de 2017 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 19 
de desembre de 2017, 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 31 dʼoctubre de 2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Convocatòria dʼeleccions a rector o rectora de la Universitat de València. 
 
4. Aprovació, si escau, de pressupost per a la campanya electoral de rector o rectora de la 
Universitat de València. 
 
5. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de Treball de PDI de la Universitat de 
València. 
 
6. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de la taxa de reposició dʼefectius 2018 
i oferta pública dʼocupació 2018. 
 
7. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
8. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de membres de  la Comissió de 
Reclamacions. 
 
8bis. Aprovació, si escau, de Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI 
de la Universitat de València, aplicables per al curs 2018/2019. 
 
9. Aprovació, si escau, de proposta de premis extraordinaris dʼestudis de grau.  
 
10. Aprovació, si escau, de lʼoferta de títols propis de postgrau per al curs acadèmic 
2018/2019.  
 
11. Modificació, si escau, de la convocatòria i el barem de concessió de premis 
extraordinaris de doctorat 2017/2018. 
 
12. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
13. Adhesió, si escau, a lʼELEN (European Language Equality Network). 
 
14. Aprovació, si escau, de reglament de règim intern de centres i departaments.  
 
15. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la Universitat de València, 2018. 
 
16. Aprovació, si escau, del projecte de reglament dʼexecució pressupostària de la 
Universitat de València, 2018. 
 
17. Aprovació, si escau, de cessió patrimonial de béns mobles i immobles a favor de la 
Fundació General de la Universitat de València. 
 
18. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern de la Comissió dʼExtensió 
Universitària. 
 
19. Aprovació, si escau, de procediment progressiu dins del sistema de carrera 
professional. 
 



…./… 
 
 
20. Aprovació, si escau, de lʼaddenda al calendari general de la Universitat de València, 
per a lʼany 2018. 
 
21. Modificació, si escau, de la Normativa sobre formació i funcionament de les borses de 
treball de les diferents escales i categories professionals de PAS. 
 
22. Torn obert de paraules.  
 

València, 13 de desembre de 2017 
 

 
Vist-i-plau 
El rector                    La secretària general 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


