
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 6 DE NOVEMBRE DE 2018 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 6 de 
Novembre de 2018, 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 2 dʼoctubre de 2018. 
 
2. Informe de la rectora.  
 
3. Designació, si escau, de representants a la Fundació Parc Científic. 
 
4 Habilitació, si escau, del gerent per a lʼús i custòdia de certificats electrònics. 
 
5. Aprovació, si escau, de comissions de serveis. 
 
6. Aprovació, si escau, dels Criteris per a lʼelaboració de lʼOCA 2019-2020. 
 
7. Aprovació, si escau, de la transformació, per promoció, dʼuna plaça de professorat 
ajudant a professorat ajudant doctor.  
 
8. Aprovació, si escau, de la transformació de plaça de professorat contractat doctor 
coberta interinament, en plaça de professorat ajudant doctor. 
 
9. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals de dues places de professorat titular 
dʼuniversitat (programa dʼestabilització de professorat associat). 
 
10. Aprovació, si escau, de canvi dʼadscripció a centre. 
 
11. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centres adscrits. 
 
12. Extinció, si escau, dels ensenyaments de màster universitari en Interculturalitat, 
Comunicació i Estudis Europeus per la Universitat de València. 
 
13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
14. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de tarifes de lʼannex 2 del reglament 
dʼexecució pressupostària per canvi dʼubicació dels locals de lʼOficina de Polítiques per a 
lʼExcel·lència, al Campus dels Tarongers.  
 
15. Aprovació, si escau, dʼoferta dʼocupació pública de PAS, 2018. 
 
16. Torn obert de paraules. 
 

València, 30 dʼoctubre de 2018. 
 
 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 

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

 
 

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


