
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 20 DE JUNY DE 2019 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 20 
de JUNY de 2019, DIJOUS a les 10ʼ00 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 21 de maig de 2019. 
 
2. Informe de la rectora.  
 
3. Aprovació, si escau, de sol·licitud de promoció de professorat per al curs 2019-2020. 
 
4. Aprovació, si escau, de les convocatòries de perfils i tribunals de places de catedràtic/a 
dʼuniversitat, dotades per afavorir la promoció de professorat titular dʼuniversitat en el 
curs 2019-2020. 
 
5. Aprovació, si escau, de dotació a àrees de coneixement de places de professorat 
contractat doctor i de professorat titular dʼuniversitat, en el marc del Programa 
dʼestabilització de professorat associat per al curs 2019-2020, corresponents a les ofertes 
públiques dʼocupació dels anys 2018 i 2019. 
 
6. Aprovació, si escau, de determinació de places de contractat doctor i/o professorat 
titular dʼuniversitat vacants, adscrites a àrees amb situacions greus de plantilla, 
corresponents a les ofertes públiques dʼocupació de 2018 i 2109. 
 
7. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi dʼadscripció de centre. 
 
8. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi de dedicació a temps parcial de professorat 
titular dʼuniversitat. 
 
9. Aprovació, si escau, de transformació de places vacants, generades amb posterioritat a 
lʼacord del Consell de Govern de 21 de maig de 2019. 
 
10. Informe sobre sol·licituds de llicència per període sabàtic, curs 2019-2020. 
 
11. Aprovació, si escau, de propostes de contractació o renovació de professorat emèrit. 
 
12. Aprovació, si escau, de propostes de nomenament de professorat honorari. 
 
13. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissions de serveis. 
 
14. Correcció dʼerrors, si escau, en el barem per a la selecció de professorat ajudant 
doctor de la Facultat de Dret. 
 
15. Aprovació, si escau, del reglament per a lʼobtenció de la menció industrial en els títols 
de doctor i doctora expedits per la UV i model de conveni. 
 
16. Aprovació, si escau, del Protocol dʼatenció a la identitat i lʼexpressió de gènere de la 
Universitat de València.  
 
17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
18. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del departament de Física de la 
Terra i Termodinàmica (art. 6). 
 
19. Aprovació, si escau, de lʼacord per a lʼaplicació del decret 42/2019 de 22 de març, del 
Consell, en matèria de permisos i llicències. 



…./…. 
 
20. Aprovació, si escau, de barems per a la provisió de llocs de treball del personal 
dʼadministració i serveis de la Universitat de València.  
 
21. Informe sobre declaració dʼobres dʼemergència. 
 
22. Aprovació, si escau, proposta de modificació de preus públics del Reglament 
dʼExecució Pressupostària, 2019. 
 
23. Torn obert de paraules. 
 
 

València, 12 de juny de 2019 
Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 
 

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


