
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN 29 DʼABRIL DE 2013 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 29 
dʼabril de 2013, 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 2013. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Autorització, si escau, al rector per a la renúncia a ser patró de la fundació del València 
Club de Fútbol. 
 
4. Autorització, si escau, al rector per a la renúncia a ser patró de la Fundació del Llevant 
U.D. 
 
5.  Aprovació, si escau, de proposta al Consell Social dels preus per a allotjament en el 
Col·legi Major Rector Peset. 
 
6. Aprovació dʼinforme sobre comissions de serveis. 
 
7. Aprovació, si escau, de normativa de criteris per a atendre les situacions conjunturals 
de plantilla durant el curs acadèmic 2013/2014. 
 
8. Informe sobre la participació de la Universitat de València en el programa DOCENTIA. 
Proposta dʼavaluació de lʼactivitat docent. 
 
9. Modificació, si escau, de lʼart. 17.3 i 4 del Reglament de Selecció del PDI de la 
Universitat de València. 
 
9bis. Revisió de la plantilla del proper curs 2013/2014. 
 
10. Aprovació, si escau, de lʼOCA de màsters del proper curs 2013/2014. 
 
11. Aprovació, si escau, de lʼinici dʼexpedient dʼelaboració de nous plans dʼestudi de 
màster i de la composició de CEPE. 
 
12.  Modificació, si escau, de la composició del Consell Assessor de lʼObservatori 
Astronòmic de la Universitat de València. . 
 
13. Proposta, si escau, al Consell Social, de les comptes anuals de la UVEG, 2012. 
 
14. Aprovació, si escau, de proposta al Consell Social de modificació del reglament 
dʼexecució pressupostària, 2013. 
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
16. Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària. 
 
17. Aprovació, si escau, dʼun contracte de llicència de drets dʼús i explotació de 
patent. 
 
18. Posicionament al votant de lʼinforme de la comissió dʼexperts sobre la 
universitat espanyola. 
 
19. Modificacions pressupostàries. 



 
20. Torn obert de paraules. 
 
 
 
 

València, 24 dʼabril de 2013. 
 
Vist i plau 
El rector         La secretària general 
 
 
 

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

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


