
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 2 DʼABRIL DE 2019 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 2 
dʼABRIL de 2019, DIMARTS a les 9ʼ00 hores, a la Sala de Juntes del Rectorat de la 
Universitat de València  (nivel 3), avd. Blasco Ibañez, 13, dʼacord amb lʼordre del dia 
següent:  
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si escau, de lʼacta del Consell de Govern de 18 de febrer de 2019. 
 
2. Informe de la rectora.  
 
3. Acord, si escau, sobre compliment dels criteris lingüístics dʼOCA 2019/2020. 
 
4 Aprovació, si escau, de sol·licitud de comissió de serveis. 
 
5. Aprovació, si escau, de confirmació, transformació o amortització de places vacants. 
 
6. Aprovació, si escau, de lʼadscripció dʼuna plaça de professorat titular dʼuniversitat, per a 
lʼestabilització de personal investigador del programa Ramon i Cajal, amb certificació I3, al 
departament de Física Aplicada.  
 
7. Aprovació, si escau, de dotació de places dʼajudant doctor a àrees de coneixement 
deficitàries o amb altres situacions greus de plantilla. 
 
8. Aprovació, si escau, de distribució de la taxa de reposició dʼefectius i de lʼoferta pública 
dʼocupació per a lʼany 2019. 
 
9. Aprovació, si escau, dels Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI 
de la Universitat de València, aplicable al curs 2019/2020. 
 
10. Modificació, si escau, del Reglament per a lʼestabilització del professorat associat a 
temps parcial de la Universitat de València. 
 
11. Concessió, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal de places de TU per a 
estabilització del personal investigador Ramon i Cajal, amb certificació I3, de lʼàrea de 
Química Inorgànica. 
 
12. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs de trasllat, perfil i tribunal dʼuna plaça 
de TU de lʼàrea de Teoria dels Llenguatges. 
 
13. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal dʼuna plaça de professorat titular 
dʼuniversitat, adscrita a lʼàrea dʼInfermeria. 
 
14. Modificació, si escau, del Reglament de selecció del personal docent i investigador de 
la Universitat de València.  
 
15. Aprovació, si escau, del Reglament de professorat honorari. 
 
16. Aprovació, si escau, del nou pla dʼestudis conduent al títol de Màster Universitari 
Internacional en Investigació en Psicologia del Treball i de les Organitzacions 
(International Joint Research Master Work and Organizational Psychology) per la 
Maastricht University, la Universitat de València i la Leuphana University of Lüneburg. 
 
17. Aprovació, si escau, del nou pla dʼestudis conduent al títol de Màster Universitari en 
Economia per la Universitat de València i la Universitat Jaume I. 
 
 



…../…. 
 
18. Aprovació, si escau, de la modificació del pla dʼestudis conduent al títol de Màster 
Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat de València.  
 
19. Aprovació, si escau, de lʼextinció de titulacions oficials de màster universitari. 
 
20. Aprovació, si escau, de la integració de la Universitat de València en la Xarxa Pública 
de Serveis Lingüístics Valencians. 
 
21. Modificació, si escau, de lʼarticle 36 del Reglament de règim intern del departament de 
Dret del Treball i de la Seguretat Social. 
 
22. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
23. Aprovació, si escau, de lʼadhesió de la Universitat de València a AUNETI (Associació 
dʼuniversitats espanyoles amb estudis de traducció i interpretació), dels estatuts i dels 
representants de la UV. 
 
24. Aprovació, si escau, del Pla dʼIgualtat III. 
 
25. Modificació, si escau, de la Normativa sobre formació i funcionament de les borses de 
treball de les diverses escales i categories professionals del personal dʼadministració i 
serveis.  
 
26. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la RLT 2/2019 de PAS. 
 
27. Modificació, si escau, del reglament de jornada i horari de treball del personal 
dʼadministració i serveis de la Universitat de València.  
 
28. Torn obert de paraules. 
 

València, 26 de març de 2019. 
 
 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 

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

 
 
NOTA: La documentació es troba a lʼAula Virtual de la Universitat de València. 
 


