
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 24 DE MAIG DE 2011 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 24 
de maig de 2011, 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 del 19 dʼabril de 2011. 
 
2. Informe del rector 
  
3. Elecciò per a renovació de membres de la Comissió de Reclamacions.  
 
4. Aprovació, si escau, de comissions de serveis. 
 
5.  Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
6. Aprovació, si escau, de convocatòria de places de contractat doctor i 

col·laborador. 
 
7. Aprovació, si escau, de convocatòria de concus dʼaccés de places de 

professorat funcionari. 
 
8. Adjudicació, si escau, de llicències per any sabàtic, 2011/2012. 
 
9. Aprovació, si escau, de lʼacord sobre retribucions addicionals del PDI 

funcionari, exercici 2011. 
 
10. Correcció dʼerrades del Reglament de mesures per a la integració del PDI 

amb discapacitat de la UVEG. 
 
11. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster 2008/2009.  
 
12. Aprovació, si escau, de canvi dʼòrgan responsable del programa de doctorat 

de Matemàtiques. 
 
13. Aprovació, si escau, del Reglament per a la transferència i reconeixement de 

crèdits. 
 
14. Aprovació, si escau, de proposta dʼactivitats puntuals dʼextensió 

universitària de la convocatòria de maig 2011. 
 
15. Informació sobre la modificació de la normativa i el procediment del 

programa La Nau Gran. 
 
16. Aprovació, si escau, dʼoferta de places de cursos dʼadaptació al grau. 
 
17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
18. Habilitació de persones, si escau, per a lʼús i custodia de certificats 

electrònics 
 
19. Modificació si escau, del Barem per a la valoració de la memòria anual i 

distribució de lʼajuda a la investigació.  
 



20. Aprovació, si escau de les normes de prèstec a domicili per a biblioteques 
de la UVEG. 

 
21. Modificació, si escau, de lʼarticle 8 del RRI de lʼOficina de Control Intern. 
 
22. Modificació, si escau, del reglament dʼexecució pressupostària. 
 
23. Modificacions pressupostàries.  
 
24. Torn obert de paraules.  
 

València, 18 de maig de 2011. 
 
 
Vist i plau 
El rector        La secretària general 
 

------------------- 
 
 
 
 
NOTA: La documentació  es trobà al web de la Secretària General. 
. 
 
 
 
	  


