
ORDRE DEL DIA CONSELL DE GOVERN 4 DE MARÇ DE 2008  
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que 
tindrà lloc el proper 4 de març de 2008, a les 9’00 hores, a la Sala 
de Juntes del Rectorat de la Universitat de València (nivell 3) avd. 
Blasco Ibañez, 13, d’acord amb l’ordre del dia següent: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 30 de 

gener de 2008. 
 
2. Informe del rector. 
 
3. Proposta i aprovació, si escau, de participació de la UVEG en 

l’Associació d’Universitats Públiques Valencianes. 
 
4. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 

col·laboració. 
 
4.bis. Modificació, si escau, dels Estatuts de la Fundació Parc 

Científic Universitat de València de la Comunitat Valenciana, 
d’acord amb les recomanacions de la Secció de Fundacions del 
Servei d’Entitats Jurídiques de la Generalitat.  

 
5. Aprovació, si escau, de Reglaments de règim intern d’instituts 

universitaris. 
 
6. Participació i ratificació, si escau, dels Estatuts del Palau Ducal 

dels Borja. Fundació de la Comunitat Valenciana. 
 
7. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura, 

diplomatura i enginyeria. 
 
8. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic de la UVEG, curs 

2008/2009. 
 
9. Aprovació, si escau, de la proposta de Reglament d’Impugnació 

d’examens. 
 
10. Proposta i aprovació, si escau, d’oferta de places en les 

titulacions amb límit d’accés. 
 
11. Proposta i aprovació, si escau, de creació i composició de les 

comissions d’elaboració dels plans d’estudi  (CEPE), per a  
elaborar els futurs títols de grau a l’empar del RD 1487/1987.  

 
12. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió 

universitària. 
 
13. Aprovació, si escau, d’inclusió de l’Institut Confucio com a 

entitat a la qual se li reconeixen crèdits de lliure elecció. 
            …./… 



…../….. 
 
 
14. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent, curs 2007/2008.  
 
15. Aprovació, si escau, de la promoció professional del professorat 

per al curs acadèmic 2008/2009. 
 
16. Aprovació, si escau, de canvis de dedicació.  
 
17. Informe sobre perfils i tribunals per a la convocatòria de places 

de funcionaris. 
 
18. Proposta i aprovació, si escau, de contractació de professor 

emèrit d’Amando Peydró. 
 
19. Elevació, si escau, al Claustre de proposta de nomenament de 

tres membres per a la Comissió de Reclamacions.  
 
20. Resolució, si escau, de recurs contra acord de concessió de 

premis extraordinaris de doctorat. 
 
21. Sol·licitud premi extraordinari doctorat, corresponent al 2008, 

fóra de termini. 
 
22. Acord de suport, si escau,  per a la consolidació d’una empresa 

spin-off. 
 
23. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de 

llicència. 
 
24. Proposta i aprovació, si escau, de distribució econòmica per a 

laboratoris docents,  2008. 
 
25. Proposta i aprovació, si escau, de distribució econòmica a 

centres, departaments i instituts universitaris,  2008. 
 
25.bis Aprovació, si escau, de proposta de desafectació d’una 

parcel·la al Campus dels Tarongers i posar-la a disposició del 
Centre d’Idiomes de la Universitat de València, S.L. 

 
26. Modificacions pressupostàries. 
 
27. Torn obert de paraules. 
 

València, 26 de febrer de 2008. 
 
 
Vist i plau 
 El rector        La secretària general 
 

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



 
NOTA: La documentació dels punts 1, 3, 4, 4bis, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, i 25, es pot trobar a la web 
de la Secretaria General . 

 


