
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 24 DʼABRIL DE 2018 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper 24 
dʼabril de 2018, 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 27 de març de 2018. 
 
2. Informe de la rectora.  
 
3. Aprovació si escau, de proposta de nomenament de representants en la Fundació 
General.   
 
4. Aprovació, si escau, del suport a la candidatura de Mª Angeles Durán al Premi Nacional 
de Sociologia que atorga el CIS. 
 
5. Modificació, si escau, del Reglament de Selecció de PDI de la Universitat de València.  
 
6. Aprovació, si escau, de la transformació de places per a la promoció del professorat, 
durant el curs 2018/2019. 
 
7. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat 
contractat doctor i de professorat funcionari per a la promoció de professorat durant el 
curs 2018/2019. 
 
8. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat titular dʼuniversitat dins del 
programa dʼestabilització de professorat associat.  
 
9. Aprovació, si escau, dʼacord sobre la convocatòria de vuit places vacants de 
professorat titular dʼuniversitat, per necessitats estructurals greus. 
 
10. Aprovació, si escau, de la dotació i convocatòria de places per a lʼestabilització de 
personal investigador doctor que ha finalitzat el programa Ramon i Cajal (OP Ocupació 
2017). 
 
11. Aprovació, si escau, de confirmació, transformació o amortització de places vacants. 
 
12. Aprovació, si escau, dʼacord sobre dedicació docent màxima del PDI a temps complet 
de la Universitat de València. 
 
13. Aprovació, si escau, de Criteris per a atendre situacions conjunturals de plantilla 
durant el curs acadèmic 2018/2019. Criteris de reducció de docència. 
 
14. Aprovació, si escau, de lʼacord sobre millora de condicions laborals del professorat 
associat.  
 
15. Aprovació, si escau, de lʼacord pel qual sʼestableixen els certificats de coneixement de 
valencià que expedeix el SPL i les equivalències dʼaltres títols, diplomes i certificats.  
 
16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
17. Modificació, si escau, de reglaments de règim intern de centres i departaments. 
 
18. Habilitació/renovació, si escau, de persones per a lʼús i custòdia de certificats 
electrònics.  
 
 



…./…. 
 
18.bis. Proposta i aprovació de designació de representant de la Universitat de València 
en la Fundació Parc Científic. 
 
19. Aprovació, si escau, de proposta de preus públics de lʼEscola dʼEstiu “la Nau dels 
Xiquets i les Xiquetes” i de lʼEscola dʼEstiu “La Nau Jove” i dels preus del Servei 
dʼInformàtica.  
 
20. Modificació pressupostària de disposició del romanent de tresoreria genèric de 
lʼexercici 2017. 
 
21. Torn obert de paraules.  
 

València, 19 dʼabril de 2018. 
 
 

Vist i plau 
La rectora        La secretària general 
 
 
 

-------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: La documentació es troba en lʼAula Virtual.  
 


