
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 30 de maig de 2017 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 30 
de maig de 2017, 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 les actes del Consell de Govern de 26 dʼabril de 2017 i de 22 de 
maig de 2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Informe de lʼocupació de lʼedifici del Col·legi Major Lluís Vives i presa dʼacords, si 
escau, sobre el posicionament de la Universitat de València. 
 
4. Aprovació, si escau, de tres títols propis per al curs  2017/2018, així com la delegació en 
el vicerector dʼEstudis de Postgrau per a la correcció material dʼerrades dels títols, ja 
aprovats per al curs 2017/2018, per acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 
2016.  
 
5. Aprovació, si escau, de lʼinici de lʼexpedient per a lʼelaboració del nou títol de màster 
universitari en Estudis Internacionals i de la Unió Europea (60 crèdits) així com la seua 
CEPE i extinció, si escau,  del màster universitari del mateix nom de 90 crèdits.  
 
6. Aprovació, si escau, del reglament de Matrícula de la Universitat de València per a títols 
de grau i de màster. 
 
7. Aprovació, si escau, del reglament dʼAvaluació i Qualificació de la Universitat de 
València per a títols de grau i de màster. 
 
8. Transformació, si escau, de places de professorat ajudant doctor a contractat doctor per 
a atendre la promoció. 
 
9. Aprovació, si escau, de correcció dʼerrades en lʼart. 4.1.c) de la Normativa sobre 
dedicació docent del PDI a temps complet de la Universitat de València.  
 
10. Modificació, si escau, del reglament de selecció del personal investigador doctor de 
caràcter indefinit. 
 
11.  Modificació, si escau, dels criteris de participació en les convocatòries dʼajudes per a 
enfortir la capacitat dels grups dʼinvestigació, mitjançant la incorporació de doctors. 
 
12. Modificació, si escau, del programa marc per a la contractació de personal 
investigador doctor de la Universitat de València. 
 
13. Aprovació, si escau, del contracte per a lʼexplotació de patent. 
 
14. Modificació, si escau, de reglaments de règim intern de centres. 
 
15. Habilitacio, si escau, de persones per a lʼús i custòdia de certificats electrònics. 
 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
17. Aprovació, si escau, de proposta de preus per al curs 2017/2018 del Col·legi Major 
Rector Peset.  
 
18. Incorporació, si escau, de la Universitat de València a lʼAssociació Conferència de 
degans i deganes de Logopedia de les universitats espanyoles. 



….I…. 
 
19. Modificació, si escau, del reglament del programa universitari La Nau Gran. 
 
20. Aprovació, si escau, de proposta dʼacord per a lʼabonament dels conceptes retributius 
recollits en la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat, 2017 i lʼart. 74 de la Llei 13/2016 de 29 de desembre, de 
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i organització de la Generalitat.  
 
21. Informe sobre la proposta de modificació de la RLT 1/2017, de PAS. 
 
22.  Torn obert de paraules. 
 
 

València, 24 de maig de 2017 
 

Vist-i-plau 
El rector                         La secretària general 
 
 

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

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


