
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 26 dʼabril de 2017 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 26 
dʼabril de 2017, DIMECRES 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 28 de març de 2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Concessió, si escau, de comissió de serveis. 
 
4. Aprovació, si escau, de transformació de places per a la promoció de professorat 
ajudant doctor que finalitza contracte durant el mes de setembre de 2017. 
 
5. Aprovació, si escau, de la proposta de revisió de plantilla de PDI i confirmació, 
transformació o amortització de places vacants.  
 
6. Modificació, si escau, del reglament de selecció del PDI de la Universitat de València. 
 
7. Aprovació, si escau, de la normativa sobre dedicació docent del PDI a temps complet de 
la UV. 
 
8. Aprovació, si escau, dels Criteris per a atendre situacions conjunturals de plantilla 
durant el curs acadèmic 2017/2018. Criteris de reducció de la docència. 
 
9. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal de la plaça de professorat 
contractat dotor, núm. 1470, adscrita al departament de Didàctica i Organització Escolar. 
 
10. Aprovació de lʼexpedient de creació de lʼInstitut Interuniversitari López Piñero, 
dʼEstudis Històrics i Socials sobre la Ciència, Tecnologia, Medicina i Medi Ambient. 
 
11. Adhesió, si escau, a la declaració de Les Corts Valencianes sobre la reforma del 
sistema de finançament autonòmic. 
 
12. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de lʼAssemblea General de 
dʼEstudiants  (AGE). 
 
13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
14. Informe sobre modificació de RLT 1/2017 de PAS. 
 
15. Aprovar la distribució del crèdit per a funcionament ordinari de Centres, departaments 
i instituts universitaris. 
 
16. Aprovar la distribució de la partida pressupostària per a lʼadquisició dʼequipament de 
laboratoris docents, exercici 2017 i normes de gestió. 
 
17. Aprovar la distribució de la partida pressupostària corresponent als recursos de suport 
a la docència, exercici 2017. 
 
18. Aprovació, si escau, de proposta dels comptes anuals de la Universitat de València, 
2016. 
 
19.  Torn obert de paraules. 
 
 



 
València, 12 dʼabril de 2017. 

 
Vist-i-plau 
El rector         La secretària general 
 

 
 

_____________ 
 
 

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


