
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 1 DE JUNY DE 2021 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, a distància, per videoconferència, del 
Consell de Govern que tindrà lloc el proper 1 DE JUNY de 2021, DIMARTS a les 
10’00 hores, d’acord amb l’ordre del dia següent:  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 29 d’abril de 2021. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la distribució de l’oferta 
d’ocupació pública 2021, relativa a places dels cossos docents universitaris i de 
professorat contractat doctor. 
 
4. Aprovació, si escau, de la transformació de places per a la promoció del professorat 
durant el curs 2021-2022 (sol·licituds de promoció de professora). 
 
5. Aprovació, si escau, de la convocatòria de perfils i tribunals de places de professorat 
contractat doctor, titular d’universitat i catedràtic/a d’universitat per a la promoció del 
professorat, durant el curs 2021-2022. 
 
6. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de professorat 
TU per a l’estabilització del personal investigador que ha finalitzat el programa Ramon i 
Cajal i compta amb el certificat I3. 
 
7. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat 
contractat doctor i TU per a l’estabilització de personal investigador que ha finalitzat el 
programa Ramon i Cajal i compta amb el certificat I3. 
 
8. Aprovació, si escau, de la transformació de vacants generades amb posterioritat al 
Consell de Govern de 29/4/21. 
 
9. Aprovació, si escau, de reassignació de plaça de professorat ajudant doctor dotada en 
el Consell de Govern de 29/4/21. 
 
10. Aprovació, si escau, de sol·licituds de professorat de canvi d’adscripció de centre. 
 
11. Informe i proposta de resolució de llicències per període sabàtic, sol·licitades per al 
curs 2021-2022. 
 
12. Acord, si escau, sobre compliment dels criteris lingüístics de l’OCA del curs 2021-2022. 
 
13. Aprovació, si escau, de canvi de denominació del Servei de Política Lingüística. 
 
14. Modificació, si escau, de plans d’estudi de màster.  
 
15. Aprovació, si escau, d’expressió d’interés d’un nou pla d’estudis de màster i proposta 
de CEPE. 
 
16. Aprovació, si escau, de la modificació en RUCT (Registre d’Universitats, Centres i 
Títols) del Centre d’impartició d’estudis de màster oficial.  
 
17. Aprovació, si escau, del Reglament per a la creació del Registre de Grups Consolidats 
d’Innovació Docent. 

 



…./…. 
 
18. Aprovació, si escau, del Reglament del Comité de Bioseguretat de la Universitat de 
València.  
 
19. Aprovació, si escau, de l’adscripció de Fisabio Oftalmologia Mèdica -FOM- com a 
institut universitari adscrit a la UVEG. 
 
20. Modificació, si escau, del Reglament d’ús dels recursos relacionats amb les 
tecnologies de la informació i les comunicacions de la Universitat de València.  
 
21. Modificació, si escau, del Reglament de seguretat de la informació en la utilització de 
mitjans electrònics de la Universitat de València.  
 
22. Modificació, si escau, del Reglament de la Universitat de València per a la realització 
de reunions i l’adopció d’acords a distància per part d’òrgans col·legiats de la Universitat 
de València (Estudi General). 
 
23. Aprovació, si escau, de proposta de modificació del Reglament de règim intern del 
Consell de Govern.  
 
24. Aprovació, si escau, de l’habilitació de la vicerectora de Cultura i Esport per a l’ús i 
custòdia de certificats electrònics.  
 
25. Autorització, si escau, perquè la Universitat de València forme part, com a soci 
fundador, de l’Associació “Aromas Itinerium Salutis”. 
 
26. Aprovació, si escau, de la incorporació al Pressupost per a 2021 de la Universitat de 
València dels romanents pressupostaris de l’exercici 2020. 
 
27. Adhesió, si escau, a la petició de no tancament de l’Institut Francés de València.  
 
28. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
29. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació. 
 
30. Presa de coneixement de la declaració d’emergència de diversos contractes durant 
l’estat d’alarma. 
 
31. Torn obert de paraules. 

València, 26 de maig de 2021 
 

 
Vist i plau, 
La rectora        La secretària general 
 

------------------ 
 
 
 
 
 

NOTA.- La documentació es troba a l’Aula Virtual de la Universitat de València i a la 
comunitat virtual de Reunions no presencials del Consell de Govern, a través de la qual 
haurà d’entrar per a conectar-se a la videoconferència. 
 
 
 


