
ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE GOVERN DE 29 DE JUNY DE 2021 
 
Convocatòria per a la reunió ordinària, a distància, per videoconferència, del 
Consell de Govern que tindrà lloc el proper 29 DE JUNY de 2021, DIMARTS a les 
9’00 hores, d’acord amb l’ordre del dia següent:  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes del Consell de Govern d’1 de juny de juny de 2021. 
 
2. Informe de la senyora rectora. 
 
3. Aprovació, si escau, de planificació de la docència de les titulacions oficials de la 
Universitat de Valènia en el curs 2021-2022. 
 
4. Concessió, si escau, de comissions de serveis de professorat. 
 
5. Adscripció, si escau, de la transformació de places per a la promoció de professorat 
durant el curs acadèmic 2021-2022 (sol·licituds de promoció a CU). 
 
6. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat 
contractat doctor, TU i CU per a la promoció de professorat durant el curs 2021-2022. 
 
7. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça de professorat titular 
d’universitat per a l’estabilització de personal investigador del programa Ramon i Cajal 
amb certificat I3. 
 
8. Convocatòria, si escau, de la dotació a àrees de coneixement de places de professorat 
contractat doctor i professorat titular d’universitat dins del programa d’estabilització de 
professorat associat per al curs 2021-2022. 
 
9. Aprovació, si escau, de la determinació de places de professorat contractat doctor i 
professorat TU vacants, adscrites a àrees de coneixement que presenten situacions greus 
de plantilla, que es convocarean a concurs, en execució de l’oferta pública d’ocupació 
2021. 
 
10. Aprovació, si escau, de proposta de transformació en plaça de professorat ajudant 
doctor de vacant (TU), generada amb posterioritat al Consell de Govorn d’1 de juny. 
 
11. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent del curs 2020-2021. 
 
12. Aprovació, si escau, de les propostes de renovació i noves contractacions de 
professorat emèrit. 
 
13. Aprovació, si escau, de les propostes de nomenament de professorat honorari. 
 
14. Aprovació, si escau, de la proposta d’assignació de complement autonòmic, 2021. 
 
15. Aprovació, si escau, del Protocol de la UV per a l’actuació i resposta davant 
l’assetjament sexual per raó de sexe i altres assetjaments discriminatoris. 
 
16. Aprovació d’informe sobre l’expedient de declaració de bé d’interés cultural immaterial 
de “La paella valenciana, l’art d’unir i compartir”. 
 
17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
18. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets d’explotació. 



 
…./… 
 
19. Aprovació, si escau, de convenis de reconeixement i suport com a spin-off de la UV. 
 
20. Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’Ocupació de PAS per a l’any 2021. 
 
21. Presa de coneixement de la declaració d’emergència de diversos contractes durant 
l’estat d’alarma.  
 
21. Torn obert de paraules. 
 

València, 22 de juny 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. 
 
 

 
 
 
  


