
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN 28 DE MAIG DE 2013 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 28 
de maig de 2013, 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 29 dʼabril de 2013. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Informe sobre comissions de serveis. 
 
4. Retribucions addicionals del PDI funcionari, 2013 (complements autonòmics). 
 
5.  Informe sobre participació de la Universitat de València en el programa DOCENTIA. 
Proposta dʼavaluació de lʼactivitat docent. 
 
6. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi de dedicació. 
 
7. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs dʼaccés de places de funcionaris. 
 
8. Aprovació, si escau, de convocatòria de places de contractat doctor. 
 
9. Aprovació, si escau, del barem per a la valoració de la Memòria Anual dʼInvestigació i 
distribució de lʼajuda a la investigació. 
 
10. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de lʼObservatori Astronòmic de la 
UVEG. 
 
11. Aprovació, si escau, del Pla de Formació Lingüística i Didàctica de la Universita de 
València per a lʼobtenció del certificat de Capacitació per a lʼensenyament en valencià i el 
Diploma de Mestre en valencià. 
 
12.  Aprovació, si escau, de lʼOferta específica de lliure elecció per al curs 2013/2014. 
 
13. Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària. 
 
14. Aprovació, si escau, de lʼoferta de títols propis de postograu per al curs acadèmic 
2013/2014. 
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
16. Informe i presa dʼacord, si escau, al voltant de lʼexecució del pla director de la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 
 
17. Informe, si escau, sobre la modificació de RLT 1/2013 de personal dʼadministració i 
serveis.  
 
18. Modificacions pressupostàries. 
 
19. Torn obert de paraules. 

València, 23 de maig de 2013. 
 
Vist i plau 
El rector         La secretària general 
 

NOTA: La documentació es troba en la web de la Secretaria General. 


