
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 26 dʼabril de 2016 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 26 
dʼabril de 2016 (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 9 de març de 2016. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Nomenament, si escau, de membre de la Fundació General de la Universitat de València. 
 
4. Aprovació, si escau, de lʼoferta pública dʼocupació de PDI, 2016. 
 
5. Revisió, si escau, de plantilla de PDI.  
 
6.  Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi dʼàrea de coneixement i de centre. 
 
7. Aprovació, si escau, de lʼoferta de màster del curs acadèmic 2016/2017. 
 
8. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs 2014/2015. 
 
9. Modificació, si escau, dels Estatuts del Consorcio Espacial Valenciano Val Space 
Consortium (VSC). 
 
10. Proposta de creació, si escau, de lʼInstitut de Biologia Integrativa de Sistemes 
(I2sysBio), com a centre mixte Universitat de València-CSIC. 
 
11. Autorització, si escau, per a la signatura de contractes de llicència de dret de propietat 
industrial i intel·lectual, dʼús de marca CECT i de tecnologia (programari i hardware). 
 
12. Aprovació, si escau, de proposta de comptes anuals de la UVEG, 2015. 
 
13. Aprovació, si escau, de la distribució de crèdits per a funcionament ordinari de 
centres, departaments i instituts universitaris per al 2016.  
 
14. Aprovació, si escau, de criteris dʼassignació dels crèdits de funcionament ordinari de 
departaments que es fusionen a lʼ1 de maig de 2016. 
 
15. Aprovació, si escau, de partida pressupostària per a lʼadquisició dʼequipament per a 
laboratoris docents i normes de gestió per al 2016. 
 
16. Aprovació, si escau, de partida pressupostària corresponent als recursos de suport a 
la docència, per al 2016. 
 
17. Aprovació, si escau, de la proposta de preus públics del C.M. Rector Peset, per al curs 
2016/2017. 
 
18. Adhesió, si escau, de la Universitat de València a la xarxa Grup Compostela 
dʼUniversitats. 
 
19. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
20. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del departament de Didàctica de 
lʼExpressió Musical, Plàstica i Corporal.   
 



21. Modificació, si escau, de lʼannex II de lʼACGUV 54/2004, del Consell de Govern de 30 de 
març, de condicions de treball. 
 
22. Torn obert de paraules. 
 

València, 21 dʼabril de 2016 
 
Vist-i-plau 
El rector          La secretària general 
 
 
 

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


