
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 9 DE MARÇ DE 2021 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, a distància, per videoconferència, del 
Consell de Govern que tindrà lloc el proper 9 DE MARÇ 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 2 de febrer de 2021. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a la renovació total del Claustre. 
 
4. Aprovació, si escau, de l’oferta de grau i màster del curs acadèmic 2021-2022 
 
5. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de Treball del PDI de la Universitat de 
València, exercici 2020. 
 
6. Aprovació, si escau, de la distribució de la taxa de reposició d’efectius i de l’Oferta 
Pública d’Ocupació referent a places de personal docent i investigador per a l’any 2021. 
 
7. Aprovació, si escau, dels Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI 
de la Universitat de València per al curs 2021-2022. 
 
8. Aprovació, si escau, dels Criteris per atendre les situacions conjunturals de plantilla 
durant el curs 2021-2022. Criteris de reducció de docencia. 
 
9. Aprovació, si escau, de l’adscripció d’una plaça de professorat titular d’universitat al 
departament de Química Física per a l’estabilització de personal investigador del 
Programa Ramon i Cajal, amb el certificat I3. 
 
10. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de professorat 
titular d’universitat, adscrita al departament de Química Física, per a l’estabilització de 
personal investigador del Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3 amb càrrec a l’OPO 
2018. 
 
11. Aprovació, si escau, de comissió de serveis. 
 
12. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centres adscrits a la Universitat 
de València. 
 
13. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a sol·licitar l’assignació de la retribució 
addicional del PDI funcionari prevista en el Decret 174/2002, de 15 d’octubre del Govern 
Valencià (complement autonòmic, anualitat 2021). 
 
14. Aprovació, si escau, del Reglament d’accés a estudis universitaris de grau per a 
persones majors de 215, 40 i 45 anys. 
 
15. Aprovació, si escau, de la proposta de programa de doble titulació de grau. 
 
16. Aprovació, si escau, de la modificació de plans d’estudi de grau i de màster oficial. 
 
17. Aprovació, si escau, de la modificació de proposta de CEPE de màster oficial. 
 



18. Aprovació, si escau, de la proposta de places d’accés a les titulacions de grau i de 
màster oficial per al curs 2021-2022. 
 
19. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari acadèmic per al curs 2021-2022. 
 
20. Aprovació, si escau, de l’oferta de títols propis de la Universitat de València per al curs 
2021-2022. 
 
21. Aprovació, si escau, de l’adscripció de l’Institut Universitari FISABIO Oftalmologia 
Mèdica a la Universitat de València. 
 
22. Informe sobre el nomenament de director/a de Col·legis Majors adscrits a la UV, en 
compliment del conveni marc d’adscripció. 
 
23. Aprovació, si escau, de l’acord per a l’autorització de l’abonament de l’increment 
retributiu del 0,9% per als empleats públics de la Universitat de València.  
 
24. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació 1/2021 de la RLT de PAS. 
 
25. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa sobre formació i 
funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories professionals 
de PAS. 
 
26. Presa de coneixement de declaracions d’emergència de diversos contractes. 
 
27. Aprovació, si escau, del Reglament de l’Aliança d’Universitats Ruses i Espanyoles 
(AURE). 
 
28. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
29. Torn obert de paraules. 
 

València, 3 de març 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. 

 


