
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 29 DE NOVEMBRE DE 2011 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 29 
de Novembre 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 25 dʼoctubre de 2011. 
 
2. Informe del rector. 
  
3. Aprovació, si escau, de la presentació per part del Consell de Govern de la proposta 

de reforma dels Estatuts presentada al Claustre de 10/11/11 amb el text del dictamen 
de la Comissió dʼEstatuts. 

 
4. Aprovació, si escau, de sol·licitud de promoció a CU de professor del Departament de 

Cirurgia. 
 
5. Resolució, si escau, sobre el recurs contra acord del Consell de Govern 223/2011, de 

27 de setembre sobre la promoció de professorat 
 
6.  Informe sobre perfils i tribunals de places de contractat doctor i col·laborador. 
 
7. Informe sobre perfils i tribunals de places de professorat funcionari. 
 
8. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
9. Aprovació, si escau, de relació de llocs de treball de professorat. 
 
10. Aprovació, si escau, de modificació de reglament de permisos, llicències, vacances i 

situacions administratives del PDI de la UVEG.    
                      
11. Aprovació, si escau, de reglament dʼestudis oficials de postgrau de la UVEG. 
 
12. Aprovació, si escau, de reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi 

doctoral. 
 
13. Aprovació, si escau, de criteris dʼequivalència dels estudis cursats en programes 

de doctorat, adaptats a lʼEEES amb els programes de doctorat amb regulacions 
anteriores. 

 
14. Aprovació, si escau, de criteris per a la matrícula en els estudis que es troben en 

procés dʼextinció.  
 
15. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciautura, diplomatura, grau. 
 
16. Aprovació, si escau, dʼactivitats puntuals dʼextensió universitària.  
 
17. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost, 2012 de la Universitat de València.  
 
18. Aprovació, si escau, del projecte de reglament dʼexecució pressupostària 2012, de 

la Universitat de València. 
 
19. Aprovació, si escau, de proposta de creació de lʼERI Lectura (Estructura de 

Recerca Interdisciplinarii “Investigació de la Lectura”. 
 
20. Nomenament, si escau, de membres del Comité Científic de lʼICBIE (Cavanilles de 

Biodiversitat i Biologia Evolutiva). 



 
 
21. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de cessió dʼinvenció. 
 
22. Aprovació, si escau, amb caràcter provisional de lʼavaluació del professorat 

mitjançant procediment on line. 
 
23. Adscripció, si escau, de la Universitat de València a lʼAssociació Olimpiada 

Espanyola dʼEconomia. 
 
24. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
25. Modificacions pressupostàries. 
 
26. Torn obert de paraules. 
 

València, 23 de noviembre de 2011. 
 
Vist i plau       La secretària general 
El rector  
 
Esteban Morcillo Sánchez     María José Añón Roig 

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

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


