
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 9 DE JUNY DE 2020 

 

Convocatòria per a la reunió extraordinària i a distància del Consell de Govern que 

tindrà lloc el proper 9 de Juny de 2020, DIMARTS, a les 10 hores, amb l’ordre del 

dia següent: 

ORDRE DEL DIA 

1.Aprovació, si escau, de la transformació de places per a la promoció del 

professorat durant el curs 2020-2021. 

2. Aprovació, si escau, de les convocatòries, perfils i tribunals de places de 

professorat contractat doctor, titular d’universitat i catedràtic d’universitat per al 

curs 2020-2021. 

3. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de 

professorat contractat doctor per a l’estabilització de personal investigador que ha 

finalitzat el Programa Ramon i Cajal i compta amb el certificat I3. 

4. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat contractat doctor 

per a l’estabilització de personal investigador que ha finalitzat el Programa Ramon 

i Cajal i compta amb el certificat I3. 

5. Aprovació, si escau, de transformació de plaça de professorat ajudant adscrita a 

l’àrea de Fisioteràpia, en plaça de professorat ajudant doctor, corresponent a la 

promoció del curs 2019-2020. 

6. Aprovació, si escau, de transformació en places de professorat ajudant doctor de 

les vacants generades amb posterioritat al Consell de Govern de 12 de maig de 2020. 

7. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de 

professorat contractat doctor (8) i titulars d’universitat (3), dotades en el marc del 

Programa d’Estabilització de Professorat Associat, per al curs 2020-2021. 

8. Acord, si escau, sobre compliment dels criteris lingüístics de l’OCA del curs 2020-

2021. 

9. Ratificació, si escau, de la Resolució de la rectora per la qual s’estableix 

l’obligatorietat de la relació electrònica amb la Universitat de València en els 

processos de selecció de personal docent i investigador, de personal d’administració 

i serveis i de personal investigador de la Universitat de València.  

10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 

València, 3 de juny de 2020 

 

Vist i plau 

La rectora       La secretària general 



A efectes de facilitar el sentit del vot d’aquests punts, s’obre el termini per a poder 

emetre opinions o debatre sobre la qüestió des de les 10 h. del dijous 4 de juny, fins 

a les 14 h. del divendres 5 de juny, contestant al correu d’aquesta convocatòria per 

a poder distribuir-lo a tots els membres del Consell. El dilluns, la Senyora Rectora 

farà la valoració a les consideracions efectuades. 

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

NOTA: La documentació es troba a l’Aula Virtual de la Universitat de València. 

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

INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

S’enviarà per correu electrònic, adreçat a secretaria.general@uv.es  el sentit del vot 

als punts corresponents de l’ordre del dia per cadascú dels participants en la sessió 

a distància del Consell, que podrá ser: 

SI/ A Favor 

NO/ En contra 

Abstenció 

La resposta per correu, necessàriament, ha de produir-se entre l’hora d’inici, a les 

10 hores, i la finalització, a les 12 hores. Finalitzada la votació, es farà el recompte i 

el seu resultat es comunicarà a tots els membres del Consell de Govern. 
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