
 
 
 

CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

 

 

Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc 
el proper 29 d’ABRIL de 2022, DIVENDRES a les 09,00 hores, d’acord amb 
l’ordre del dia següent:  

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern  de 10 de març 
de 2022. 

2. Informe de la senyora rectora. 

3. Aprovació, si escau, de la Revisió de Plantilla de PDI. Confirmació, 
transformació o amortització de places vacants. 

4. Aprovació, si escau, de la dotació de places de professorat ajudant 
doctor. 

5. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de dues 
places de professorat Titular d’Universitat per a l’estabilització de 
personal investigador de programes d’ excel·lència, amb el certificat 
I3, amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019. 

6. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal, d’una plaça 
de professorat contractat doctor amb càrrec a l’Oferta Pública 
d’Ocupació de l’any 2019. 

7. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfil i tribunal d’una plaça 
de professorat contractat doctor, per a l’estabilització de professorat 
associat, amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2021. 

8. Aprovació, si escau, de la modificació dels barems per a la selecció 
de professorat contractat de la Facultat de Matemàtiques. 

9. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Selecció del 
PDI. 

10. Concessió, si escau, de Venia Docendi. 

11. Aprovació, si escau, de propostes de modificació de plans d’estudis. 

12. Aprovació, si escau, de la constitució provisional de la Comissió de 
Convivència. 
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13. Aprovació, si escau, de l’adhesió de la Facultat d’Economia a 
l’associació CEDTUR (Conferència Española de decanas y decanos 
de Turismo). 

14. Habilitació, si escau, de persones per a l’ús i custodia de certificats 
electrònics del tipus d’entitat de la UV. 

15. Aprovació, si escau, de la modificació del ‘Reglament de selecció del 
personal d’administració i serveis de la Universitat de València’. 

16. Aprovació, si escau, de la modificació de la ‘Normativa sobre 
formació i funcionament de les borses de treball de les diverses 
escales i categories professionals del personal d’administració i 
serveis de la Universitat de València’. 

17. Aprovació, si escau, de contractes de llicencia de drets d’ús i 
explotació. 

18. Autorització, si escau, per a la sol·licitud de reparació a membres de 
la Comunitat Universitaria víctimes del franquisme. 

19. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 

20. Torn obert de paraules. 

 

València, 13 d’abril de 2022 

 

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

 

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

 


