
 

 
 
Per indicació del rector, us convoquem a la sessió número 4/2016 del Consell de Govern, que 

tindrà lloc el proper dia 19 d’abril 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 3/ 2016, de 17 de març de 2016. D01 

2. Informe del rector 

3. Assumptes generals i de tràmit 

3.1  Aprovació, si escau, de modificacions pressupostàries. D02 

3.2 Aprovació, si escau, dels comptes anuals 2015 de l’UJI i de les entitats dependentes. 

D03 

3.3 Informe i aprovació, si escau del II Pla d’Igualtat de l’UJI. D04 

3.4 Aprovació, si escau, de la proposta d’ambaixador honorífic. D05 

3.5 Aprovació, si escau, de la modificació de l’acord sobre la prestació econòmica en la 

situació d’incapacitat temporal del personal que presta serveis a l’UJI. D06 

3.6 Aprovació, si escau, de la modificació de la RLT del PAS. D07 

3.7 Aprovació, si escau, de calendaris electorals. D08 

3.8 Aprovació, si escau, de la participació de la Universitat Jaume I com a membre de la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP). D09 

4. Estudis i Professorat 

4.1 Aprovació, si escau, de la Proposta d'Oferta d'Ocupació Pública de personal docent i 

investigador per a l'any 2016. D10 

4.2 Aprovació, si escau, de la proposta de perfils i de la composició de les comissions de 

concursos d'accés i de les comissions de contractació de places de professorat dels 

cossos docents i contractat doctor. D11 



 

 
 

4.3 Aprovació, si escau, de la proposta de concessió de llicències superiors a 3 mesos. 

D12 

4.4 Aprovació, si escau, de la proposta de cursos de Formació Continuada per al curs 

acadèmic 2016-2017. D13 

5. Altes assumptes 

5.1 Informe sobre consum energètic i d'aigua 2015. D14 

6. Torn obert de paraules 

 

José Luis Blasco Díaz 

Secretari general 

Castelló de la Plana, 12 d’abril de 2016 


