
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 12 DE MAIG DE 2020 

 

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

tindrà lloc el proper 12 de Maig de 2020, DIMARTS, a les 10 hores, amb l’ordre del 

dia següent: 

ORDRE DEL DIA 

1.Aprovació, si escau, de la confirmació, transformació o amortització de places 

vacants (revisió de plantilla). 

2. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat ajudant doctor. 

3. Aprovació, si escau, dels “Criteris per atendre situacions conjunturals de plantilla 

durant el curs 2020/2021. Criteris de reducció de la docència”. 

4. Aprovació, si escau, de les modificacions dels barems per a la contractació de 

professorat de la Facultat de Ciències Biològiques i correcció d’errades del barem 

per a la contractació de professorat associat de la Facultat de Ciències 

Matemàtiques. 

5. Aprovació, si escau, de sol·licitud de pròrroga de comissió de serveis per al curs 

2020/2021 

València, 5 de maig 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 dimecres 6 de maig, 

fins a les 14 h. del divendres 8 de maig, 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: 

mailto:secretaria.general@uv.es


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. 

 


