De orde do Sr. Reitor teño a honra de convocar a V. S. á sesión ordinaria do Consello de Goberno
que terá lugar o vindeiro día 15 de maio de 2007, na Sala do Consello de Goberno da Reitoría, A
Maestranza, ás 9.30 horas en primeira convocatoria e ás 10.00 en segunda, coa seguinte orde do día:
1. Informe do Reitor.
2. Aprobación, se proceder, das actas das sesións anteriores.
3. Contratos e convenios.
4. Liquidación do exercicio económico 2006.
5. Modificacións orzamentarias.
6. Comisión de Seguimento do Plano de Normalización Lingüística.
7. Licenzas e permisos.
8. Cursos e Mestrados propios.
9. Premios extraordinarios de Licenciatura.
10. Oferta Libre Elección curso académico 2007/2008.
11. Integración da Aula de Formación Informática (AFI) no CUFIE.
12. Aprobación plano extratéxico: Documento peudc_d10.
13. Aprobación, se proceder, dos regulamentos de réxime interno da Escola Técnica Superior de
Arquitectura e da Facultade de Humanidades.
14. Quenda aberta de intervencións.
A documentación completa relativa aos puntos 2 e 3 está a disposición dos membros do Consello
de Goberno na Secretaría Xeral da Universidade e na Secretaría Técnica do Campus de Ferrol.A
documentación
do
punto
4
poderán
consultala
no
seguinte
enderezo:
http://www.udc.es/reitoria/ga/vicerreitorias/vepe/documentos/intranet/Proposta_2006.pdf. .
A documentación pertencente ao punto 12 poderán consultala no seguinte enderezo:
http://www.udc.es/reitoria/ga/vicerreitorias/vepe/ope/documentacion.asp.
Achégase con esta convocatoria a documentación relativa aos puntos 3 (lista de
convenios),5,7,8,9,10 e 13.

Lémbrase aos membros do Consello de Goberno que poden estacionar os seus vehículos no
patio interior da Reitoría mentres dure a sesión.
A Coruña, 10 de maio de 2007
O SECRETARIO XERAL

Asdo. Xosé Manuel Carril Vázquez

SRES./SRAS. MEMBROS DO CONSELLO DE GOBERNO

ANEXO I

Procedemento para o punto 17:
-

Eleccións parcias de membros das Comisións Delegadas do Consello de Goberno.

Presentación de candidaturas: ata as 12:00 horas
Proclamacións provisionais: ás 12:15 horas
Reclamacións: ata as 12:30 horas
Proclamacións definitivas: ás 12:45 horas
Votación: ás 13:00 horas
Escrutinio e proclamación provisional de candidatos electos: ás 13:15 horas
Reclamacións: ata as 13:30 horas
Proclamacións definitivas de candidatos electos: ás 13:45 horas

