
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 21 DE DESEMBRE DE 2012 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 21 
de Desembre 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:  
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1 - Aprovació, si escau, de lʼacta del Consell de Govern de 27 de novembre de 2012. 
 
2 - Informe del rector i posicionament  al voltant de la LOMQE i dʼacords de Junta de 
centre. 
 
3 - Autorització, si escau, del pagament, amb caràcter de bestreta, de les retribucions 
addicionals del professorat universitari per a lʼany 2013. 
 
4 - Autorització, si escau, de la convocatòria per a lʼavaluació dels mèrits del professorat 
als efectes de la concessió de la retribució addicional del decret 174/2002 (complement 
autonòmic), anualitat 2013. 
 
5 - Aprovació, si escau, de sol·licitud de comissió de serveis. 
 
6 - Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
7 - Declaració, si escau, del Consell de Govern sobre lʼaplicació del Reglament de 
desenvolupament de carrera docent durant lʼany 2013. 
 
8 - Informe sobre comparativa entre lʼOferta de curs acadèmic i el pla dʼordenació 
docent del curs 2012/2013. 
 
9 - Modificació, si escau, del Reglament de professorat honorari. 
 
10 - Aprovació, si escau, del Reglament de règim interno de lʼADR de Farmacia. 
 
11 - Aprovació, si escau, de la Comissió de Relacions Internacionals i del seu 
Reglament. 
 
12 - Aprovació, si escau, del Reglament dels premis extraordinaris de doctorat. 
 
13 - Aprovació, si escau, de Barem per a la concessió de premis extraordinaris de 
doctorat.  
 
13 bis - Aprovació, si escau, de  nous plans dʼestudi de màster. 
 
14 - Nomenament, si escau, de CEPE de plans dʼestudi de programes de doctorat. 
 
14 bis - Aprovació, si escau, de modificacions de plans dʼestudi de màster. 
 
15 - Aprovació, si escau, dʼextinció de plans dʼestudi de màster. 
 
15 bis - Aprovació, si escau, de nous plans dʼestudi de doctorat. 
 
16 - Aprovació, si escau, de concessió de premis extraordinaris de fi de grau. 
 
17 - Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària. 
…./…..  



 
18 - Declaració institucional a favor del comerç just. 
 
19 - Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
20 - Aprovació projecte de pressupost de la UVEG per al 2013. 
 
21 - Aprovació projecte de Reglament dʼexecució pressupostària per al 2013. 
 
22 - Informe sobre modificació 3/2012 de RLT de personal dʼadministració i serveis. 
 
23 - Acord, si escau, sobre complements retributius a la prestació econòmica de la 
Seguretat Social per a la situació dʼincapacitat temporal. 
 
24 - Aprovació, si escau, del Reglament de jornada i horari de treball del personal 
dʼadministració i serveis de la UVEG. 
 
25 - Aprovació, si escau, del calendari general del personal de la Universitat de València, 
2013. 
 
26 - Aprovació, si escau, de lʼaddenda al calendari general per al 2013. 
 
27 - Modificacions pressupostàries. 
 
28 -  Torn obert de paraules. 
 

Valencia, 18 de desembre de 2012 
Vist-i-plau 
El rector       La secretària general 
 
 

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


