
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 17 DE JULIOL DE 2012 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 17 
de Juliol de 2012, 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:  
 
1. Aprovació, si escau, de lʼacta del Consell de Govern de 26 de juny de 2012. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Nomenament i renovació, si escau, de professors honoraris. 
 
4. Nomenament, si escau, de la Directora del Col·legi Major Saomar. 
 
5. Autorització, si escau, per a denunciar el conveni amb el Col·legi Major La Paz 
i procedir a la seua desadscripció. 
 
6. Aprovació, si escau, de llicències per any sabàtic, curs 2012/2013. 
 
7. Aprovació, si escau, de la convocatòria de personal docent temporal en els 
termes de lʼart. 23 de la Llei de Pressupostos Generals de lʼEstat per al 2012. 
 
8. Informe i presa dʼacord, si escau, al voltant de la convocatòria de places 
publicada al BOE del 7 de juny de 2012. 
 
9. Informe i presa dʼacord, si escau, sobre la segona convocatòria de promoció 
del professorat. 
 
10. Aprovació, si escau, de calendari de processos de gestió acadèmica del curs 
2012/2013. 
 
11. Resolució, si escau, de recurs contra acord del Consell de Govern 75/2012 
de 27 de març, sobre promoció del professorat universitari. 
 
12. Informe sobre memòria de verificació de màster. 
 
13. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster. 
 
14. Informe sobre la primera reunió de la comissió de beques dʼestudiants. 
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de llicència de 
resultats. 
 
16. Aprovació, si escau, del canvi de denominació de lʼInstitut Universitari 
dʼInvestigació en Economia Social i Cooperativa (IUDESCOOP). 
 
17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
18. Informe al voltant de sol·licitud a la Generalitat Valenciana dʼautorització 
per a la contractació de pòlisses de crèdit a curt termini. 
 
19. Modificacions pressupostàries. 
 



20. Torn obert de paraules. 
 

València, 12 de juliol de 2012 
 
Vist  i plau 
El rector       La secretària general 

 
 

------------------ 
 
 
 
NOTA: La documentació es troba en la web de la Secretaria General. 
 
 
 


