
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN D’1 DE FEBRER DE 2022 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, del Consell de Govern que tindrà lloc el 
proper 1 DE FEBRER de 2022, DIMARTS a les 9’00 hores, d’acord amb l’ordre del 
dia següent:  

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern  de 13 de desembre de 2021. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Acord, si escau, de pressupost destinat a la campanya electoral de rector o rectora. 
 
4. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centre adscrit. 
 
5. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de professorat 
contractat doctor, adscrita a l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular, per 
a l’estabilització de personal investigador del Programa Ramon i Cajal. 
 
6. Presa de coneixement de l’informe d’avaluació de l’activitat docent del professorat 
corresponent al curs 2020-2021. 
 
7. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de la Comissió de Política Lingüístic. 
 
8. Derogació, si escau, de l’ACGUV 156/2014 del Pla de Formació Lingüística i Didàctica. 
 
9. Aprovació, si escau de la denominació de la Bibliteca del Campus d’Ontinyent. 
 
10. Aprovació, si escau, de l’informe de sol·licitud de declaració de BIC Immaterial de La 
Cordà de Paterna i d’Elca, la casa del poeta Francesc Brines, amb categoria Lloc Històric. 
 
11. Aprovació, si escau, de l’Informe de Seguiment de la Bústia de Queixes, Suggeriments 
i Felicitacions de la Universitat de València. 
 
12. Creació, si escau, de la Comissió d’Integritat Pública i, si escau, elecció dels seus 
membres. 
 
13. Aprovació, si escau, del Reglament de teletreball del personal d’administració i serveis 
de la Universitat de València.  
 
14. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació. 
 
15. Aprovació, si escau, de convenis de reconeixement i suport com a spin-off de la 
Universitat de València.  
 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
17. Torn obert de paraules. 
 

València, 25 de gener de 2022. 
 

Vist i plau, 
La rectora        La secretària general 

------------------- 
 
NOTA.- La documentació es troba a l’Aula Virtual de la Universitat de València, a la 
comunitat de Consell de Govern. 



 
 


