
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 29 D’ABRIL DE 2021 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, a distància, per videoconferència, del 
Consell de Govern que tindrà lloc el proper 29 D’ABRIL de 2021, DIJOUS a les 
10’00 hores, d’acord amb l’ordre del dia següent:  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern de 9 de març de 2021. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Aprovació, si escau, de l’adscripció a àrees de coneixement de places de professorat 
contractat doctor o de TU per a l’estabilització de personal investigador del programa 
Ramon i Cajal amb certificat I3. 
 
4. Aprovació, si escau, de la revisió de plantilla PDI. Confirmació, transformació o 
amortització de places vacants. 
 
5. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat ajudant doctor. 
 
6. Informe sobre els resultats globals  de l’avaluació de l’activitat docent del professorat 
de la Universitat de València, corresponent al curs 2019-2020. 
 
7. Aprovació, si escau, del Reglament per a la creació del registre de grups consolidats 
d’innovació docent. -RETIRAT- 
 
8. Modificació, si escau, de l’article 3 del reglament de règim intern de l’Institut Universitari 
de Criminologia i Ciències Penals. 
 
9. Aprovació, si escau, de proposta dels comptes anuals de la universitat de València, 
corresponents a l’exercici 2020. 
 
10. Aprovació, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
11. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació de patents i de 
metodologia. 
 
12. Presa de coneixement de declaracions d’emergència de diversos contractes. 
 
13. Torn obert de paraules. 
 

València, 23 d’abril de 2021 
 

 
Vist i plau, 
La rectora        La secretària general 
 

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

NOTA.- La documentació es troba a l’Aula Virtual de la Universitat de València 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. 


