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A continuación infónnase dos acordos da reunión en sesión ordinaria do Consello de Goberno, que tivo 
lugar o día 12 de decembro de 2018 na sala de xuntas do Edificio Ernestina Otero no Campus de Vigo, 
que poden ser do seu interese: 

* Aprobación da acta correspondente á sesión ordinaria do 13 de novembro de 2018. 
* Aprobación do establecemento do teilo de gasto para o exercicio orzamentario de 2019. 
* Aprobación do proxecto de orzamentos da Universidade de Vigo para 2019. 
* Aprobación de recoñecemento docente por pertenza ao Tribunal Único da Proba de Acceso á 

Universidade. 
* Aprobación da modificación puntual na memoria do Programa de Doutoramento en Protección 

del Patrimonio Cultural. 
* Aceptación da doazón do pintor D. Alejandro Cabeza do cadro Retrato de Ramón María del 

Valle-Inclán. 
* Aceptación da doazón de equipos de investigación da empresa UPT As Pontes, propiedade da 

empresa Endesa Generación S.A.U., á Universidade de Vigo. 
* Aprobación da participación da Universidade de Vigo como socio fundador da asociación privada 

sen fins lucrativos AquaValor-Centro de Valorización e Transferencia da Tecnolox ía da Auga. 
* Designaronse membros da Comisión de Ca lidade da Universidade de Vigo as seguintes persoas: 

• Sector POI • Sector alumnado 
· Abraham Segade Robleda 
· M' Edita de Lorenzo Rodríguez 

• Sector PAS 
· Rodrigo Alverte Pivida 

Luis González Varcla 
. Óscar Moldes Pita 

* Aprobación da Oferta de Emprego Público do PAS da Universidade de Vigo para o ano 2018. 
* Aprobación dos seguintes convenios:- Convenio de colaboración entre as consellerías de Política 

Social e de Educación, Universidade e Formación Profesional, as universidades da Coruiia, 
Santiago de Compostela e Vigo e a Asociación Abuso e Maltrato Infantil No. Galicia 
(Amino.Gal), para a fonnación, difusión e sensibilización no eido da violencia sexual infantil -
Convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e as universidades de Santiago de 
Compostela, da Coruña e Vigo para o financiamento do proxecto de democratización do 
coñecemento no exercicio 2018. 

Vigo, 12 de decembro de 2018 
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Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, podcrase interpotlcr un recurso perante a xurisdición contencioso-administrativa, tlO prazo de dou$ meses a contar 
dende odia seguinte á publicación da presente resolución, de confonnidade ca disposlo na Leí 2911998, do \3 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. 
As pcrsoas interesadas poderán optar por interponer contra esta resolución un recurso de reposición, no prazo dun mes, contado a panir do día seguinte a publicación da presente 
resolución, perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se podeni interpoñer un recurso corllencioso-admin istrativo ata que sexa resollo expresamente ou se producise a 
desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123 .2 da Lei 39120 15 , do 1 de outubro, do procedcmenlo administralivo común das 
administracións públicas. 


