
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 30 DE GENER DE 2018 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 30 
de gener de 2018, DIMARTS 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 19 de desembre de 2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Informe al voltant del comunicat de vaga de professorat associat.  
 
4. Aprovació, si escau, de lʼinici de lʼexpedient per a lʼelaboració del pla dʼestudis per a 
lʼobtenció del màster universitari en Economia, per la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Universitat de València.  
 
5. Aprovació, si escau, de la proposta de nou títol de màster universitari en Nous 
Periodismes, Comunicació Pública i Societat del Coneixement per la Universitat de 
València.  
 
6. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs 2016/2017. 
 
7. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic de la Universitat de València, per al curs 
2018/2019. 
 
8. Aprovació, si escau, de la proposta de programa de doble titulació del grau en 
Negocis Internacionals/International Business per la University North Florida. 
 
9. Autorització, si escau, de pagament de bestreta al professorat funcionari del 
complement autonòmic, 2018. 
 
10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
11. Informe sobre la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la Universitat de 
València, curs 2016/2017.  
 
12. Autorització, si escau, per a la signatura del contracte “Servei de neteja respectuós 
amb el medi ambient i la salut laboral de diverses dependències de la Universitat de 
València.   
 
13. Informe sobre la declaració dʼemergència de lʼobra de serveis del Campus de 
Tarongers. 
 
14. Informe sobre adjudicació dʼacords marc per a la realització dʼobres de reparació, 
ampliació i millora de la Universitat de València. 
 
15. Aprovació, si escau, de lʼacord dʼabonament de la carrera professional del personal 
dʼadministració i serveis de la Universitat de València. 
 
16. Aprovació, si escau, de la proposta dʼacord dels barems per a la provisió de llocs de 
treball de PAS de la Universitat de València. 
 
17. Torn obert de paraules.  
 

València, 25 de gener de 2018 



 
 
Vist i plau 
El rector         La secretària general 
 
 
 

------------------ 
 
 
 
 
NOTA:  La documentació es troba a lʼAula Virtual. 


