
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 8 DʼOCTUBRE DE 2019 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 8 
dʼOCTUBRE 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 23 de juliol de 2019. 
 
2. Informe de la rectora. 
 
3. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat titular 

dʼuniversitat amb càrrec a lʼOferta Pública dʼOcupació 2018 (places vacants en àrees de 
coneixement deficitàries i places dotades dins del programa dʼestabilització del 
professorat associat). 

 
4. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat 

contractat doctor amb càrrec a lʼOferta Pública dʼOcupació 2019 (places vacants en 
àrees de coneixement deficitàries i places dotades dins del programa dʼestabilització 
del professorat associat). 

 
5. Aprovació, si escau, de canvi dʼadscripció a centre de professorat. 
 
6. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de vocal de la Comissió de Recursos, 

prevista a lʼart. 28.2 del Reglament de Selecció de PDI de la Universitat de València. 
 
7. Concessió, si escau, de venia docendi de professorat. 
 
8. Inici, si escau, dʼexpedient de canvi de denominació de la Facultat de Psicologia. 
 
9. Aprovació, si escau, de propostes de modificació de plans dʼestudi de grau i de màster 

universitari. 
 
10. Aprovació, si escau, de creació de la Comissió de Projecció Territorial i el seu 

reglament. 
 
11. Aprovació, si escau, de participació en la constitució de lʼAssociació Universitària 

Espanyola de Treball Social (AUETS). 
 
12. Informe del projecte dʼODS proposat per la Comissió de Sostenibilitat. 
 
13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
14. Autorització, si escau, per a la signatura de contractes de llicència. 
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura del conveni de suport institucional a 

lʼempresa ARTHEX Biotech, S.L com a empresa spin-off derivada de la investigació a la 
UV.  

 
16. Aprovació, si escau, de proposta de destinació de romanent de tresoreria de caràcter 

genèric en lʼexercici 2019. 
 
17. Torn obert de paraules. 

València, 1 dʼoctubre de 2019 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 



 
 

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


