
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 23 DE JULIOL DE 2019 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 23 
de JULIOL 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 20 de juny de 2019. 
 
2. Informe de la rectora. 
 
3. Concessió, si escau, de Medalla de la UV, a títol pòstum, a Fernando Sapiña Navarro. 
 
4. Aprovació, si escau, de nomenament de Dr. Honoris Causa a En Barry Barish. 
 
5. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de director de lʼEscola de Doctorat de 
la UV. 
 
6. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de lʼEscola de Doctorat. 
 
7. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de Doctorat, curs 2018/2019. 
 
8. Aprovació, si escau, dʼactivitats de reconeixement de crèdits per participació 
universitària, per al curs acadèmic 2019/2020. 
 
9. Aprovació, si escau, de nou programa de doble grau en ADE per la Universitat de 
València i en Estudis Estrangers, especialitat “Gestió de projectes i programes 
internacionals” per la Universitat RANEPA (Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration). 
 
10. Aprovació, si escau, del calendari de processos de gestió acadèmica i administrativa 
(Servei de Recursos Humans PDI i Servei dʼEstudiants). 
 
11. Aprovació, si escau, de pròrroga de comissió de serveis per al curs 2019/2020. 
 
12. Aprovació, si escau, de canvi de dedicació a temps parcial. 
 
13. Aprovació, si escau, de convocatòria de perfils i tribunals de places de professorat 
contractat doctor (promoció de professora ajudant que esgota el seu contracte de gener a 
octubre de 2020). 
 
14. Aprovació, si escau, de convocatòria de perfils i tribunals de places de professorat 
titular dʼuniversitat (promoció del professorat ajudant que esgota el seu contracte de 
gener a octubre de 2020). 
 
15. Aprovació, si escau, de proposta dʼassignació de retribucions addicionals de PDi 
funcionari (complement autonòmic, anualitat 2019. 
 
16. Concesió, si escau, de venia docendi a professorat de centres adscrits.   
 
17. Informe sobre el Pla dʼOrdenació Docent 2018/2019. 
 
18. Aprovació, si escau, de la modificació del barem de selecció del professorat ajudant 
doctor de la Facultat de Dret. 
 
19. Adhesió, si escau, de proposta de creació dʼàrea de coneixement de Logopèdia. 
 



…/… 
 
20. Aprovació, si escau, de proposta de creació de lʼInstitut Universitari de Biotecnologia i 
Biomedicina –BIOTECMED- de la Universitat de València.  
 
21. Aprovació, si escau, de reglament de la Comissió de Sostenibilitat.  
 
22. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del departament de Fisiologia. 
 
23. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
24. Aprovació, si escau, de programa dʼajudes dʼesportistes dʼalt nivell, alt rendiment, èlit i 
integrants de seleccions universitàries, curs 2019/2020. 
 
25. Aprovació, si escau, de propostes de modificació de reglament dʼexecució 
pressupostària. 
 
26. Aprovació, si escau, de lʼacord per a la revisió del component compensatori del 
complement específic, en aplicació de lʼart. 3.2 del RD 24/2018. 
 
27. Torn obert de paraules. 
 

València, 16 de juliol de 2019 
Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 
 

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

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


