
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JULIOL DE 2012 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 30 
de Juliol 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:  
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si escau, de lʼacta del Consell de Govern de 17 de juliol de 2012. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Concessió, si escau, de la Medalla de la Universitat de València. 
 
4. Aprovació, si escau, de la proposta de Pla Estratègic. 
 
5. Informe sobre lʼimpacte del RDL 20/2012 de 23 de juliol, al voltant de 
retribucions. 
 
6. “Aprovació, si escau, de les sol·licituds de promoció dels professors 
acreditats amb data de 30 de juny de 2012.”(punt inclòs a petició de 9 membres del 
Consell de Govern). 
 
7. Concessió, si escau, de venias docendi a diversos professors. 
 
8. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat. 
 
9. Aprovació, si escau, del Reglament de composició i funcionament de les 
comissions de valoració per a la provisió de llocs de treball de la plantilla de 
PAS de la UVEG. 
 
10. Aprovació, si escau, de Reglament de composició i funcionament de 
tribunals de proves selectives per a lʼaccés a les diverses escales que conforma 
el PAS de la Universitat de València. 
 
11. Aprovació, si escau, de lʼacord de congelació de la quantia del component 
compensatori del complement específic. 
 
12. Aprovació, si escau, del projecte de lʼEspai de Formació La Nau dels 
Estudiants, edició dʼestiu 2012 a les seus comarcals i reconeixement dels 
cursos amb crèdits de lliure elecció. 
 
13. Habilitació de personal, si escau, per a lʼús i custòdia de certificats 
electrònics. 
 
14. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
15. Modificacions pressupostàries. 
 
16. Torn obert de paraules. 
 

València, 26 de juliol de 2012 
 



Vist i plau 
El rector        La secretària general 
 

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


