
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 6 DʼOCTUBRE DE 2020 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, a distància, per videoconferència, del 
Consell de Govern que tindrà lloc el proper 6 DʼOCTUBRE de 2020, DIMARTS a les 
9ʼ00 hores, dʼacord amb lʼordre del dia següent:  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 23 de juny, dʼ1 i 14 de juliol i 
de 8 de setembre de 2020. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Concessió, si escau, de comissió de servei o pròrroga de la mateixa, per al curs 2020-
2021, del professorat sol·licitant. 
 
4. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat 
titular dʼuniversitat amb càrrec a lʼOferta Pública dʼOcupació 2020 (places vacants en 
àrees de coneixement amb situacions estructurals greus i places dotades dins del 
Programa dʼEstabilització del professorat associat). 
 
5. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat 
contractat doctor amb càrrec a lʼOferta Pública dʼOcupació 2020 (places vacants en àrees 
de coneixement amb situacions estructurals greus i places dotades dins del Programa 
dʼEstabilització del professorat associat). 
 
6. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat 
titular dʼuniversitat per a lʼestabilització de personal investigador del Programa Ramon i 
Cajal, amb certificat I3. 
 
7. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal per a la provisió, mitjançant 
concurs de trasllat dʼuna plaça de professorat titular dʼuniversitat adscrita al departament 
de Filosofia, àrea de coneixement de Metafísica i Teoria del Coneixement. 
 
8. Informe sobre el Pla dʼOrdenació Docent del curs 2019-2020. 
 
9. Concessió, si escau, de veniae docendi sol·licitades per al curs 2020-2021.  
 
10. Aprovació, si escau, de la modificació de la Resolució del Rectorat de la Universitat de 
València de data 2 de juny de 2020, per la qual sʼestableix lʼobligatorietat de la relació 
electrònica amb la Universitat de Valéncia en els processos de selecció de personal 
docent i investigador, personal dʼadministració i serveis i personal investigador de la 
Universitat de València 
 
11. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 2019-2020. 
 
12. Aprovació, si escau, de les Normes de prèstec a domicili per a totes les biblioteques 
de la Universitat de València. 
 
13. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern del Servei de Biblioteques i 
Documentació.  
 
14. Aprovació, si escau, del Reglament de coordinació entre centres de cada Campus.  
 
15. Modificació, si escau, del calendari laboral de la Universitat de València, 2020. 
 
16. Aprovació, si escau, de lʼOferta dʼOcupació del PAS per a lʼany 2020. 
 
17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 



 
18. Aprovació, si escau, de contracte dʼopció de llicència de drets dʼexplotació a 
empreses. 
 
19. Torn obert de paraules.  
 

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

València, 29 de setembre de 2020 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 

---------------- 
 
 
 
NOTA: La documentació es penjarà a lʼAula Virtual de la UV i a la comunitat virtual de 
Reunions no presencials del Consell de Govern, a través de la qual haurà dʼentrar per a 
conectar-se a la videoconferència. 
 


