
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN Dʼ1 DE FEBER DE 2011 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 1 
de febrer de 2011, a les 9 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:  
 
1. Aprovació, si escau, de lʼacta del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Convocatòria dʼeleccions dʼestudiants claustrals. 
 
4. Aprovació, si escau, de calendari acadèmic 2011/2012. 
 
5. Concessió, si escau, de premis de fi de carrera. 
 
6. Modificació, si escau, de plans dʼestudi de grau.  
 
7. Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària.  
 
8. Modificació, si escau, de plans dʼestudi de màster i de doctorat. 
 
9. Convocatòria, si escau, de veniae docendi a professorat. 
 
10. Aprovació, si escau, de modificació del Reglament dʼestabilització del professorat 

associat a temps parcial.  
 
11. Estudi i informe sobre les sol·licituds presentades dins del Programa Especial 

dʼEstabilització dʼinvestigadors reincorporats de la UVEG. 
 
12. Informe sobre lʼexpedient de creació de lʼInstitut Universitari de Polítiques de 

Benestar Social (POLIBENESTAR). 
 
13.  Derogació, si escau, del Barem per a la selecció de contractats del Programa de 

Beques dʼInvestigació Predoctorals. 
 
14. Iniforme sobre la participación de la Universitat de València. Estudi General en la 

Fundació Institut de Llengües de la Península Ibèrica. 
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
16. Aprovació, si escau, de proposta de distribució de partida pressupostària a centres, 

departaments i instituts, 2011. 
 
17. Aprovació, si escau, de proposta de distribució de partida pressupostària de 

laboratoris docents, 2011. 
 
18. Informe, si escau, sobre modificació de RLT 1/2011 de PAS. 
 
19. Modificació, si escau, del sistema selectiu del grup C2. 
 
20. Acceptació, si escau, de cessió de lʼAjuntament dʼOntinyent de parcel·la per a 

construcció dʼaulari. 
 
21. Autorització, si escau, per a la cessió dʼespais dʼús temporal. 
 
22. Modificacions pressuspostàries. 

    ……/….. 



...../….. 
 
 
23. Torn obert de paraules.  
 

València, 25 de gener de 2011. 
 

 
Vist i plau 
El rector      
 

La secreària general 
 
 

----------------------- 
 
 
NOTA.- La documentació es trova al web de la Secretaria General.  

 
 
	  


