
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 22 DE DESEMBRE DE 2020 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, a distància, per videoconferència, del 
Consell de Govern que tindrà lloc el proper 22 DE DESEMBRE de 2020, DIMARTS a 
les 9’30 hores, d’acord amb l’ordre del dia següent:  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 3 de novembre de 2020. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de professorat 
contractat doctor (promoció curs 2019/2020) 
 
4. Autorització, si escau, del pagament de la bestreta de les retribucions addicionals del 
professorat (complement autonòmic anualitat 2021). 
 
5. Acordar, si escau, que la UV forme part, com a sòcia, de l’Associació Reserva de la 
Biosfera Valle del Cabriel i designació, si escau, de representant titular i suplent. 
 
6. Aprovació, si escau, de la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat del curs 
acadèmic 2020-2021.  
 
7. Estudi i aprovació, si escau, de la nova proposta de programa de doctorat en 
Nanociència i Nanotecnologia i aprovació, si escau, de l’inici de procediment d’extinció del 
programa de doctorat en Nanociència i Nanotecnologia (codi RUCT 5600363). 
 
8. Concessió, si escau, de premis extraordinaris d’estudis de grau i de màster del curs 
acadèmic 2019-2020. 
 
9. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la UV, 2021. 
 
10. Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució pressupostària, 2021. 
 
11. Aprovació, si escau, de proposta de destinació del romanent de tresoreria de caràcter 
genèric de l’exercici 2019 en l’exercici 2020. 
 
12. Presa de coneixement de la declaració d’emergència de diversos contractes amb motiu 
de la COVID-19. 
 
13. Reconeixement, si escau, de La Nau com a museu. 
 
14. Aprovació, si escau, dels Estatuts de l’Alianza FORTHEM. 
 
15. Modificació, si escau, del reglament de la Comissió de Supercomputació 
 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració: 
 
18. Aprovació, si escau, de conveni de reconeixement i suport amb spin-off de la UVEG  
 
19. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València, per 
a l’any 2021. 
 
20. Torn obert de paraules.  
 

---------------- 

València, 22 de desembre de 2020 



Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 

---------------- 
 
 
NOTA: La documentació es penjarà a l’Aula Virtual de la UV i a la comunitat virtual de 
Reunions no presencials del Consell de Govern, a través de la qual haurà d’entrar per a 
conectar-se a la videoconferència. 
 
 


