
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 14 DE JULIOL DE 2020 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, a distància, per videoconferència, del 
Consell de Govern que tindrà lloc el proper 14 de JULIOL de 2020, DIMARTS a les 
9ʼ00 hores, dʼacord amb lʼordre del dia següent:  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Informe de la Sra. Rectora.  
 
2. Concessió, si escau, de la Medalla de la UV al Dr. Javier Boix Reig.  
 
3. Aprovació, si escau, del calendari de processos de gestió acadèmica i administrativa 
del curs 2020-2021 (Servei de RRHH-PDI i Servei dʼEstudiants). 
 
4. Aprovació, si escau, de transformació de plaça vacant de professor/a titular dʼescola 
universitària, adscrita al departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social en plaça 
de professorat ajudant doctor. 
 
5. Aprovació, si escau, de transformació de plaça vacant de professor/a titular 
dʼuniversitat, adscrita al departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura en plaa de 
professorat contractat doctor. 
 
6. Aprovació, si escau, de la convocatòria a concurs de places vacants de professorat 
contractgat doctor i de titular dʼuniversitat amb càrrec de lʼOPE 2020. 
 
7. Aprovació, si escau, de propostes de contractació de professorat emèrit i de la 
renovació de contractes vigents. 
 
8. Aprovació, si escau, de les propostes de nomenament de professorat honorari. 
 
9. Informe sobre la proposta de valoració de mèrits i adjudicació de llicències per període 
sabàtic per al curs 2020-2021. 
 
10. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament dʼun PDI per a la Comissió de 
Recursos. 
 
11. Aprovació, si escau, de canvi dʼadscripció de centre. 
 
12. Aprovació, si escau, dʼactivitats de reconeixement de crèdits per participació 
universitària per al curs 2020-2021. 
 
13. Aprovació, si escau, de protocol dʼactuació davant pràctiques fraudulentes en la 
Universitat de València. 
 
14. Aprovació, si escau, de propostes de modificació de plans dʼestudi de màster oficial. 
 
15. Elecció de tres PDI que formaran part de la Comissió de Sostenibilitat.   
 
16. Elecció de quatre PDI que formaran part de la Comissió de Garanties.  
 
17. Aprovació, si escau, del model de finançament de despeses de funcionament ordinari 
de centres i de la distribució definitiva per a lʼexercici 2020 de la partida pressupostària 
corresponent.  
 
18. Aprovació, si escau, del model de finançament de laboratoris docents i la distribució 
definitiva per a lʼexercici 2020 de la partida pressupostària corresponent.  
 



19. Aprovació, si escau, de proposta de preus públics del Col·legi Major Rector Peset i 
consegüent modificació del reglament dʼexecució pressupostària.  
 
20. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
21. Torn obert de paraules.  

València, 8 de juliol de 2020 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 

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


