
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 23 DE JUNY DE 2020 

Convocatòria per a la reunió ordinària,  per videoconferència, del Consell de Govern 

que tindrà lloc el proper 23 de Juny de 2020, DIMARTS, a les 9,30 hores, amb 

l’ordre del dia següent: 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si escau, de les actes del consell de govern de la sessió ordinària 

del 10 de març de 2020, i de les sessions extraordinàries i a distància de 3 i de 

28 d’abril de 2020, de 12 de maig de 2020 i de 9 de juny de 2020. 

2. Informe de la senyora rectora.  

3. Aprovació, si escau, de proposta d’assignació de les retribucions addicionals 

del PDI funcionari, corresponents a l’anualitat de 2020. 

4. Aprovació, si escau, del Reglament de Funcionament del Registre Espanyol 

de Tumors Infantils (RETI SEHOP-UV) ubicat en la Universitat de València. 

5. Aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió de Diversitat, 

6. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de la Comissió de 

Sostenibilitat.  

7. Aprovació, si escau, del Reglament d’Administració Electrònica de la 

Universitat de València.  

8. Aprovació, si escau, del Reglament del Registre Electrònic General de la 

Universitat de València. 

9. Ratificació, si escau, de la Resolució de la rectora de 15 de juny, autoritzant 

la realització de les sessions de Claustre a distància o en modalitats mixtes. 

10. Aprovació, si escau, de la proposta de comptes anuals de l’exercici 2019, de 

la Universitat de València.  

11. Aprovació, si escau, de la distribució inicial de la partida pressupostària per 

a l’adquisició d’equipaments de laboratoris docents. 

12. Aprovació, si escau, de la distribució inicial per a l’exercici 2020, de la partida 

pressupostària per a recursos de suport a la docència.  

13. Informe sobre la proposta de modificació parcial dels preus públics del 

Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) i la 

consegüent modificació del reglament d’execució pressupostària.  

14. Presa de coneixement de la declaració d’emergència de diversos contractes 

durant l’estat d’alarma. 

15. Aprovació, si escau, de contracte de subllicència de drets d’explotació de la 

metodologia Empowering Coaching. 

16. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets d’explotació de patent 

i de know-how. 

17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  

18. Torn obert de paraules.  

 

València, 17 de juny de 2020 

Vist i plau 

La rectora      La secretària general 

 


