
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 10 DE MARÇ DE 2020 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el 
proper 10 de MARÇ de 2020, 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 4 de Febrer de 2020. 
 
2. Informe de la rectora.  
 
3. Elecció, si escau, dʼun membre de PAS del Consell de Govern en el Consell Social.  
 
4. Aprovació, si escau, de proposta de renovació o nomenament de representants de la UV 
com a patrons de la Fundació General. 
 
5. Aprovació, si escau, de lʼOferta de Curs Acadèmic dʼestudis de grau i màster 2020-2021. 
 
6. Aprovació, si escau, de la distribució de la taxa de reposició dʼefectius i de lʼOferta 
Pública dʼOcupació de PDI per a lʼany 2020. 
 
7. Aprovació, si escau, de Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de 
la Universitat de València, aplicables al curs 2020-2021. 
 
8. Aprovació, si escau, de lʼadscripció a àrees de coneixement de places de professorat 
TU per a lʼestabilització dʼinvestigadors i investigadores del programa Ramon i Cajal amb 
el certificat I3. 
 
9. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat TU 
per a lʼestabilització dʼinvestigadors i investigadores del programa Ramon i Cajal amb 
certificat I3 amb càrrec a lʼOferta Pública dʼOcupació de lʼany 2018. 
 
10. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a sol·licitar lʼassignació de la retribució 
addicional del professorat regulada en el Decret 174/2002, de 15 dʼoctubre del Govern 
Valencià (complement autonòmic 2020). 
 
10.bis. Concessió, si escau, de venia docendi per a centres adscrits.  
 
11. Aprovació, si escau, de lʼoferta de títols propis 2020-2021. 
 
12. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
13. Autorització, si escau, per a contractar les obres de rehabilitació de lʼedifici del Col·legi 
Major Lluís Vives de la Universitat de València. 
 
13.bis. Aprovació, si escau, de modificació del Servei dʼExtensió Universitària i del Servei 
dʼEducació Física i Esport. 
 
14. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de RLT 1/2020 de PAS de la 
Universitat de València.  
 
15. Torn obert de paraules.  

València, 3 de març de 2020 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 



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


