
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 30 de juny de 2015 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 30 
de juny de 2015 (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 26 de maig de 2015. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Informe al voltant de la proposta de resolució dʼencomanaments de gestió a la 
Fundació Universitat-Empresa.  
 
4. Modificació, si escau, de lʼoferta dʼocupació pública 2015. 
 
5. Informe sobre proposta de llicències de sabàtics. 
 
6. Aprovació, si escau, de sol·licitud dʼactivació de lʼàrea de coneixement de 
Teoria de la Senyal i Comunicació. 
 
7. Aprovació, si escau, de revisió de vacants associades a la promoció. 
 
8. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places per a lʼestabilització 
dʼinvestigadors doctors (art. 2.1 de la Llei de Pressupostos Generals de lʼEstat, 
2015).  
 
9. Aprovació, si escau, de proposta dʼacord de les retribucions addicionals del PDI 
funcionari, exercici 2015. 
 
10. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissions de serveis de professorat. 
 
11. Aprovació, si escau, de proposta de calendari de processos de gestió 
acadèmica per al curs 2015/2016. 
 
12. Aprovació, si escau, de les propostes dʼactivitats de reconeixement de crèdits 
per participació universitària. 
 
13. Aprovació, si escau, de lʼinici dʼexpedient per a nou pla dʼestudis de màster, 
en substitució dʼun títol anterior i proposta de comissió elaboradora de pla 
dʼestudis. 
 
14. Aprovació, si escau, dʼextinció de plans dʼestudi de màster.  
 
15. Aprovació, si escau, de noves memòries de verificació dʼestudis de màster. 
 
16. Aprovació, si escau, de lʼinici dʼexpedient de pla dʼestudis de programa de 
doctorat i proposta de CEPE. 
 
17. Aprovació, si escau, de lʼinici dʼexpedient de creació de lʼinstitut de Biologia 
Integrativa de Sistemes com a institut universitari mixte amb el CSIC. 
…./…. 
 



…./…. 
 
 
 
18. Aprovació, si escau, de proposta perquè la Universitat de València forme part 
de la Fundació de la Comunitat Valenciana Codifiva Kratos-Humanitas. 
 
19. Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària. 
 
20. Aprovació, si escau, de programa dʼajuda dʼesportistes dʼalt nivell i èlit 
universitaris.   
 
21. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
22. Torn obert de paraules. 
 
 

València, 25 de juny de 2015. 
 

Vist-i-plau 
El rector                  La secretària general 
 
 

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


