
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 13 DE DESEMBRE DE 2021 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, presencial, del Consell de Govern que 
tindrà lloc el proper 13 DE DESEMBRE de 2021, DILLUNS a les 11’00 hores, d’acord 
amb l’ordre del dia següent:  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 9 dE Novembre de 2021. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la Universitat de València. 
 
4. Aprovació, si escau, de proposta de renovació de membres per a la comissió de 
Reclamacions, d’acord amb l’art. 166.2.b) dels Estatuts de la UV. 
 
5. Aprovació, si escau, de la bestreta de les retribucions addicionals del professorat 
(complement autonòmic) de l’any 2022. 
 
6. Aprovació, si escau, dels Criteris per a l’adscripció i convocatòria de places destinades 
a l’estabilització del personal investigador del Programa Ramon i Cajal i d’altres 
programes d’investigació d’excel·lència amb el certificat I3. 
 
7. Modificació, si escau, de l’art. 14.2 del Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i 
Situacions Administratives de PDI. 
 
8. Aprovació, si escau, de l’adscripció d’una plaça de professorat contractat doctor a l’àrea 
de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular per a l’estabilització de personal 
investigador del Programa Ramon i Cajal. 
 
9. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de professorat 
contractat doctor adscrita al departament de Finances Empresarials (promoció curs 2021-
2022, OPO 2019).RETIRAT 
 
10. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat de centre adscrit. 
 
11. Aprovació, si escau, de proposta de programa de doble titulació de grau Química-
Enginyeria Química. 
 
12. Aprovació, si escau, dels premis extraordinaris de grau i de màster del curs acadèmic 
2020-2021.  
 
13. Estudi i aprovació, si escau de l’inici de procediment d’extinció del màster universitari 
en Innovació i Desenvolupament de Projectes de Negoci. 
 
14. Aprovació, si escau, de convocatòria de premis extraordinaris de doctorat del curs 
2021-2022. 
 
15. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la Universitat de València, 2022. 
 
16. Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució pressupostària de la 
Universitat de València, 2022. 
 
17. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la UV, per a l’any 2022. 
…./…. 
 



 
…./… 
 
18. Informe i aprovació, si escau, de full de ruta de la Universitat de València sobre les 
mesures d’integritat pública, la prevenció i la lluita contra el frau, la corrupció i els 
conflictes d’interès.  
 
19. Modificació, si escau, del Reglament de règim intern de l’Institut Universitari de 
Creativitat i Innovacions Educatives. 
 
19bis. Acord, si escau, de designació de candidatures al Consell Assessor de Mediació de 
la Comunitat Valenciana. 
 
20. Modificació, si escau, de les Normes de prèstec a domicili per a totes les biblioteques 
de la Universitat de València, aprovades per ACGUV 142/2020, de 6 d’octubre. 
 
21. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació. 
 
22. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  

 
23. Torn obert de paraules. 
 
 

València, 2 de desembre 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. 
 


