
ORDRE DEL DIA CONSELL DE GOVERN 26 DE NOVEMBRE DE 2008

Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que
tindrà lloc el proper 26 de novembre 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 28
d’octubre de 2008.

2. Informe del rector.

2.bis. Debat i presa de decissió, si escau, al voltant de les eleccions
del 27 de novembre de 2008.

3. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària.

4. Estudi i aprovació, si escau, de l’inici d’expedient de modificació
del centre Florida Universitària, per a impartir el nou títol de
graduat/a en Mestre/a d’Educació Infantil.

5. Estudi i aprovació, si escau, de la creació i composició de la CEPE
del nou titol de grau d’Enginyeria en Multimèdia, proposat per
l’ETSE.

6. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost i del manual
d’execució pressupostària.

7. Modificació de l’acord del Consell de Govern de delegació en la
Junta Electoral, de l’adscripció a efectes electorals.

8. Aprovació, si escau, de proposta de normativa d’aplicació en els
requísits per a ser candidat a la direcció d’escola universitària.

9. Aprovació, si escau, de proposta d’iniciativa empresarial “Biotech
Vana, S.L.” i de l’atorgament d’empresa derivada d’investigació de
la UVEG.

10. Autorització, si escau, per a la subscripció de contracte de
llicència de software, propietat de la UVEG en favor de la Fundació
ADAPTA.

11. Rectificació, si escau, de l’acord d’estabilització de Maria
Antonia Lledó Barrena.

12. Modificació, si escau, de plantilla de PDI.

13. Autorització, si escau, de reducció per motius excepcionals, del
període d’exposició pública per a títols de màster.

14. Modificacions pressupostàries.

15. Torn obert de paraules.



València, 18 de novembre de  2008

Vist i plau
El rector La secretària general

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

NOTA: La documentació es penjarà en el web de la Secretaria
General, tret del punt 6è que es lliurarà amb l’ordre del dia per

correu intern.


