
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 31 de maig de 2016 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 31 
de maig de 2016 (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 dʼabril de 2016. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissions de serveis al personal docent 
i investigador.  
 
4. Aprovació, si escau, de resolució de llicències per període sabàtic.  
 
5.  Aprovació, si escau, de criteris per a atendre situacions conjunturals de 
plantilla, durant el curs acadèmic 2016/2017. Criteris de reducció de docència. 
 
6. Aprovació, si escau, del Reglament de Selecció de personal investigador doctor 
de caràcter indefinit. 
  
7. Aprovació, si escau, de la proposta dʼoferta de títols propis de postgrau per al 
curs acadèmic 2016/2017. 
 
8. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern de lʼADR de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de lʼEducació. 
 
9. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern del departament dʼHistòria 
Moderna i Contemporània. 
 
10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
11. Aprovació, si escau, del reglament dʼassistència jurídica dels empleats públics 
al servei de la Universitat de València.  
 
12 . Aprovació, si escau, de lʼacord per a lʼaplicació al personal de la Universitat 
de València, de lʼadaptació progressiva a la jornada de treball ordinària, per a la 
reincorporació al servei efectiu a la finalització de tractaments de radioteràpia i 
quimioteràpia. 
 
13. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de programari.  
 
14. Aprovació, si escau, de proposta al Consell Social per a la correcció en lʼàmbit 
dels seus acords 2014/60 i 2014/44, en relació a la superfície de terrenys que sʼhan 
de desafectar i cedir a lʼAjuntament de València.  
 
15. Torn obert de paraules. 

València, 25 de maig de 2016 
 
Vist i plau 
El rector         La secretària general 

-------------- 
NOTA: La documentació es troba a lʼaula Virtual de la UVEG. 


