
ORDRE DEL DIA CONSELL DE GOVERN 30 DE GENER DE 2008

Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que
tindrà lloc el proper 30 de gener de 2008, a les 9’30 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 19 de
desembre de 2007.

2. Informe del rector.

3. Aprovació, si escau, del Pla d’Actuació del Servei de Seguretat,
Salut i Qualitat Ambiental, 2008.

4. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.

5. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura,
diplomatura i enginyeria.

6. Informe sobre comissions de serveis.

7. Aprovació, si escau, de criteris per a l’elaboració de l’oferta
d’estudis de llicenciatura, diplomatura i enginyeria del curs
2008/2009.

8. Aprovació, si escau, de Normes per al desenvolupament de la
promoció professional del professorat durant el curs 2008/09.

9. Autorització, si escau, del pagament amb caràcter de bestreta de
retribucions addicionals del professorat universitari per a l’any
2008.

10. Autorització,  si escau, al PDI per a l’ampliació del termini per a
sol·licitar  l’acolliment al programa d’incentivació de la jubilació.

11. Estabilització, si escau, d’investigadors dins del programa
Ramon i Cajal.

12. Autorització, si escau, de signatura de contracte de llicència de
coneixements científicotècnics secrets .

13. Resolució, si escau, de recursos contra acord de premis
extraordinaris de doctorat.

14. Aprovació, si escau, del Reglament d’Impugnacions de
Qualificacions.

…../……



……/……

1 5 .  Proposta de creació, si escau, de l’Institut Universitari
d’Investigació en Psicologia dels recursos humans,
desenvolupament organitzacional, i qualitat de vida laboral
(IDOCAL).

16. Nomenament, si escau, d’un representant de la UVEG per formar
part de l’Observatori de Dret Civil Valencià.

17. Aprovació, si esau, de la integració de la Universitat de València
com a soci adherit a l’Asociación de Empresas Biotecnológicas de
la Comunidad Valenciana (BIOVAL).

18. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l’Institut
Universitari de Tràfic i Seguretat Vial (INTRAS).

19. Modificacions pressupostàries.

20. Torn obert de paraules.

València, 24 de gener de 2008.

Vist i plau
 El rector La secretària general

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

NOTA: La documentació dels punts 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17 i 18, es pot trobar a la web de la Secretaria General


