
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 26 DE JUNY DE 2012 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària i monogràfica del Consell de Govern que tindrà 
lloc el proper 26 de Juny 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 8 de juny de 2012. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Renovació, si escau, de vocals nomenats pel Consell de Govern, del Patronat 
de la Fundació General de la Universitat de València. 
 
4. Adaptació, si escau, del document de plantilla de professorat a lʼart. 68.2 de la 
LOU. 
 
5. Adaptació, si escau, de lʼannex de la Relació de Llocs de Treball de 
professorat. 
 
6. Modificació, si escau, del model de contractes del professorat contractat  
doctor i col·laborador. 
 
7. Aprovació, si escau, dels Criteris generals per a la pròrroga de contractes de 
professorat associat. 
 
8. Nomenaments i pròrrogues, si escau, de professorat emèrit. 
 
9. Aprovació, si escau, de lʼacord sobre retribucions addicionals del personal 
docent i investigador funcionari per a lʼexercici 2012 (complement autonòmic). 
 
10. Aprovació, si escau, del Pla dʼIncrement de la docència en valencià. 
 
11. Aprovació, si escau, de proposta dʼactivitats de reconeixement acadèmic per 
participació per al curs 2012/2013. 
 
12. Aprovació, si escau, del Reglament de Pràctiques Externes de la 
Universitat de València. 
 
13. Aprovació, si escau, de les activitats puntuals del Servei dʼExtensió 
Universitària de la convocatòria ordinària de maig de 2012. 
 
14. Informe sobre proposta de comissió dʼelaboració del pla dʼestudis de títol 
oficial de màster. 
 
15. Aprovació, si escau, de Reglament de referència de règim intern de 
lʼAssemblea de Representants dʼEstudiants del Centre.  
 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
17. Aprovar programa dʼajuda dʼesportistes dʼalt nivell i èlit universitaris, curs 
2012/2013. 
          …./…. 



…./…. 
 
 
18. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de llicència de 
resultats. 
 
19. Autorització, si escau, per formar part del Patronat de la Fundació “Institut 
dʼInvestigació Aplicada a la Abogacia”. 
 
20. Informe sobre modificació 2/2012 de la RLT de personal dʼadministració i 
serveis. 
 
21. Modificacions pressupostàries. 
 
22. Torn obert de paraules. 
 

València, 20 de juny de 2012 
 
Vist  i plau 
El rector       La secretària general 

 
 

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


