
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 21 DE MAIG DE 2019 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 21 
de MAIG de 2019, 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 16 dʼabril de 2019. 
 
2. Informe de la rectora.  
 
3. Aprovació, si escau, de la transformació de places vacants generades amb posterioritat 
a lʼacord de 2 dʼabril de 2019 del Consell de Govern. 
 
4 Aprovació, si escau, de la reassignació de places de professorat ajudant doctor. 
 
5. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de promoció de professorat per al curs 2019-
2020. 
 
6. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals de les convocatòries de diverses places de 
professorat contractat doctor i titular dʼuniversitat.   
 
7. Aprovació, si escau, de lʼadscripció dʼuna plaça de professorat per a estabilització de 
personal del programa Ramon i Cajal amb certificat I3 a lʼàrea de Física Atòmica, Molecular 
i Nuclear del departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear. 
 
8. Aprovació, si escau, dels perfils i tribunals de les convocatòries per a estabilització de 
personal del programa Ramon i Cajal amb certificat I3, de places de professorat titular 
dʼuniversitat i contractat doctor.  
 
9. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de canvi dʼadscripció de centre. 
 
10. Aprovació, si escau, de venia docendi. 
 
11. Aprovació, si escau, de la modificació de lʼOferta Pública dʼOcupació 2019 (ACGUV 
51/2019, pel que fa a la reserva de places per a personal amb discapacitat. 
 
12. Aprovació, si escau, de lʼinici dʼexpedient de creació de lʼInstitut Univ. de 
Biotecnologia i Biomedicina -BIOTECMED- 
 
13. Modificació, si escau, del reglament de personal investigador de la Universitat de 
València.  
 
14. Modificació, si escau, del barem per a lʼavaluació de la Memòria dʼInvestigació.  
 
15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració per a la creació 
dʼUnitats Mixtes.  
 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de llicència entre la UV, la UPV, i 
FCC Aqualia, S.A. 
 
17. Aprovació, si escau, del contracte de cessió de patents de Fibrostatin, S.L. a la 
Universitat de València.  
 
18. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
19. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del departament dʼEconomia 
Financera i Actuarial.  



…./…. 
…./…. 
 
 
20. Aprovació, si escau, de propostes de modificacions de Reglament dʼExecució 
Pressupostària. 
 
21. Torn obert de paraules. 
 
 

València, 15 de maig de 2019 
Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 
 

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


