
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 29 DE MAIG DE 2018 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 29 
de maig de 2018, 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 24 dʼabril de 2018. 
 
2. Informe de la rectora.  
 
3. Acord dʼexcepcionalitat, si escau, de concessió de Medalla de la Universitat de València 
a Esteban Morcillo Sánchez.   
 
4. Acord dʼexcepcionalitat, si escau, de concessió de Medalla de la UV a favor de 
lʼOrquestra Filharmònica de València i de José Sanchis Sinisterra. 
 
5. Modificació, si escau, de normativa sobre dedicació docent del personal docent i 
investigador a temps complet de la Universitat de València.  
 
6. Aprovació, si escau, criteris per a atendre situacions conjunturals de plantilla durant el 
curs 2018/2019. Criteris de reducció de docència. 
 
7. Modificació, si escau, de lʼacord del consell de govern 61/2018, de 24 dʼabril, sobre 
dotació de places de professor/a titular dʼuniversitat dins del programa dʼestabilització de 
professorat associat.  
 
8. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat titular 
universitari (vacants convocades per necessitats docents i places dotades dins del 
programa dʼestabilització del professorat associat).  
 
9. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat ajudant doctor a àrees de 
coneixement deficitàries. 
 
10. Aprovació, si escau, de transformació de plaça dʼajudant doctor en titular dʼuniversitat 
per a la seua cobertura mitjançant comissió de serveis i autorització dʼaquesta. 
 
11. Aprovació, si escau, del canvi dʼadscripció de centre de professorat. 
 
11.bis. Aprovació, si escau, de lʼacord sobre millora de condicions laborals del professorat 
associat. 
 
12. Aprovació, si escau, de programa de doble titulació de màster en Enginyeria Química 
amb la Universitat de Gènova i el seu conveni. 
 
12bis. Aprovació, si escau, de programa de doble titulació de grau en ADE i el seu 
conveni. 
 
13. Aprovació, si escau, de lʼinici dʼexpedient per a lʼelaboració del títol de graduat/da en 
Business Intelligence and Analytics per la Universitat de València i nomenament de la 
CEPE. 
 
14. Aprovació, si escau, de lʼacord de col·laboració entre la Universitat de València i la 
Fundació Món Rus, per a la creació dʼun Centre Rus a la UV. 
 
15. Autorització, si escau, perquè la UV forme part de la Fundació Comunitat Valenciana-
Regió Europea (FCVRE). 
 



 
…./…. 
 
 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
17. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de patent i know-how. 
 
18. Aprovació, si escau, de convenis de reconeixement i suport spin-off a empreses 
derivades dʼinvestigació.  
 
19. Aprovació, si escau, de procediment per al càlcul de les hores de dedicació a projectes 
dʼ I+D+I a efectes de justificació de costos indirectes. 
 
20. Aprovació, si escau, de proposta de modificació del reglament dʼexecució 
pressupostària, 2018, per incloure cursos del programa La Nau Gran. 
 
21. Aprovació, si escau, de proposta de preus dʼallotjament per al curs 2018/2019 del 
Col·legi Major Rector Peset 
 
22. Torn obert de paraules.  
 

València, 23 de maig de 2018. 
 
 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


