
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 2 DE FEBRER DE 2021 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, a distància, per videoconferència, del 
Consell de Govern que tindrà lloc el proper 2 DE FEBRER de 2021, DIMARTS a les 
9’00 hores, d’acord amb l’ordre del dia següent:  
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 22 de desembre de 2020. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Ratificació, si escau, de la resolució del Rectorat de la UV, autoritzant ajustos en 
l’adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València, per a 
l’inici del segon quadrimestre del curs 2020-2021 i delegació, si escau, en la rectora per a 
la seua revisió. 
 
4. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de vocal del Patronat de la Fundació 
General. 
 
5. Designació, si escau, de representants en el Consell Social.  
 
6. Aprovació, si escau, de la modificació del barem de la Facultat d’Economia per a la 
selecció de professorat ajudant doctor. 
 
7. Adscripció, si escau, de places a departaments per a estabilització del personal 
investigador del Programa Ramon i Cajal. 
 
8. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de professorat titular 
d’universitat, per a estabilització del personal investigador del Programa Ramon i Cajal, 
amb certificat I3, a càrrec de l’Oferta Pública d’Ocupació 2018. 
 
9. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de professorat 
contractat doctor, per a estabilització del personal investigador del Programa Ramon i 
Cajal, amb certificat I3, a càrrec de l’Oferta Pública d’Ocupació 2018. 
 
10. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat del centre adscrit Florida 
Universitària. 
 
11. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l’Institut Universitari 
d’Investigació de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED). 
 
12. Aprovació, si escau, del Reglament de Selecció de Personal d’Administració i Serveis 
de la Universitat de València.  
 
13. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de reconeixement de la Col·lecció Científico-
Mèdica de la Univesitat de València. 
 
14. Aprovació, si escau, de l’informe de seguiment de la Bústia de Queixes, Suggeriments i 
Felicitacions de la Universitat de València. 
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de contractes de llicència d’explotació. 
 
17. Presa de coneixement de declaracions d’emergència de diversos contractes.  

 
18. Torn obert de paraules. 



València, 28 de gener 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. 

 
 


