
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 9 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, presencial, del Consell de Govern que 
tindrà lloc el proper 9 DE NOVEMBRE de 2021, DIMARTS a les 9’00 hores, d’acord 
amb l’ordre del dia següent:  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 5 d’Octubre de 2021. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Aprovació, si escau, dels Criteris per a l’elaboració de l’oferta dels ensenyaments 
oficials de grau i màster per al curs 2022-2023. 
 
4. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals per a la convocatòria de places de professorat 
titular d’universitat amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació 2019 i 2021 (places vacants 
en àrees de coneixement amb situacions estructurals greus i places dotades dins del 
Programa d’Estabilització de Professorat Associat). 
 
5. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals per a la convocatòria de places de professorat 
contractat doctor  amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació 2019, 2020 i 2021 (places 
vacants en àrees de coneixement amb situacions estructurals greus i places dotades dins 
del Programa d’Estabilització de Professorat Associat). 
 
6. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissió de serveis. 
 
7. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi d’adscripió de centre. 
 
8. Aprovació, si escau, del Reglament de títols propis i programes de formació continua 
de la Universitat de València. 
 
9. Modificació, si escau, de plans d’estudi de grau i màster. 
 
10. Informe sobre la Comissió de Garanties enfront l’assetjament de la Universitat de 
València i elecció d’un vocal triat pel Consell de Govern entre els seus membres.  
 
11. Aprovació, si escau, de proposta per a l’aportació de fons al Pla de Pensions de la 
Universitat de València 
 
12. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de l’acord 178/2018 del Consell de 
Govern de la Universitat de València per complementar les percepcions durant la 
incapacitat temporal. 
 
13. Aprovació, si escau, de la modificació de normativa sobre formació i funcionament de 
les borses de treball de diverses escales i categories professionals. 
 
13.bis. Aprovació, si escau, de proposta de desafectació de tres subparcel·les de la finca 
registral 68.762 al Campus de Blasco Ibañez. 
 
14. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
15. Torn obert de paraules.  

València, 4 de novembre de 2021. 
 

Vist i plau, 
La rectora        La secretària general 



 
 

NOTA.- La documentació es troba a l’Aula Virtual de la Universitat de València, a la 
comunitat de Consell de Govern. 


