
 

 
 
 

 

Per indicació del rector, us convoquem a la sessió número 2/2016 del Consell de 

Govern, que tindrà lloc el proper dia 24 de febrer de 2016, a les 9:00 hores en primera 

convocatòria i a les 9:30 hores en segona, a la Sala de Juntes de l’edifici del Rectorat 

del Campus del Riu Sec, amb el següent ordre del dia: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió número 1/ 2016, de 28 de gener de 2016. 

D01 

2. Informe del rector 

3. Assumptes generals i de tràmit 

3.1 Informe sobre el desenvolupament del Projecte per a l’impuls de 

l’Administració Electrònica.  

3.2 Aprovació, si escau, de modificacions pressupostàries. D02 

3.3 Informe sobre la confecció de la liquidació del pressupost 2015. D03 

3.4 Informe i aprovació, si escau, d’eleccions electròniques de l’estudiantat al 

Claustre de la Universitat. D04 

4. Normativa 

4.1 Aprovació, si escau, de la Normativa reguladora dels cursos internacionals 

adaptats a la Universitat Jaume I. D05 

4.2 Aprovació, si escau, de la Normativa de declaració d’equivalència de títols 

estrangers d’educació superior al nivell acadèmic de doctor a la Universitat 

Jaume I. D06 

4.3 Aprovació, si escau, de la Normativa sobre premis extraordinaris de doctorat 

a la Universitat Jaume I. D07 

4.4 Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Servei de la 

Biblioteca de la Universitat Jaume I. D08 

5. Estudis i Professorat 

5.1 Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de llicències superiors a 3 

mesos. D09 

6. Investigació i Doctorat  

6.1 Aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica de l’Escola de Doctorat per al curs 

2016/2017. D10 



 

 
 
 

 

6.2 Aprovació, si escau, del reconeixement d'una empresa innovadora i de 

caràcter tecnològic segons el que estableix l'article 7 de la Normativa per a les 

empreses de base tecnològica i per a les empreses innovadores de la Universitat 

Jaume I. D11 

6.3 Aprovació, si escau, de les tarifes del Servei d'Experimentació Animal. D12 

7. Torn obert de paraules 

 

José Luis Blasco Díaz 

Secretari general 

Castelló de la Plana, 16 de febrer de 2016 

 


