
 
 
 

 
CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

Convocatòria per a la reunió ordinària del Consell de Govern que tindrà 
lloc el proper 29 de setembre de 2022, DIJOUS, a les 9,00 hores, d’acord 
amb l’ordre del dia següent:  

 

ORDRE DEL DIA: 

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern d’11 de juliol de 2022. 
2. Informe de la Sra. Rectora. 
3. Acord, si escau, en relació a l’escrit presentat pel professor Vicente Escuín Palop. 
4. Aprovació, si escau, de la modificació d’adscripció a centre de titulacions de Màster 

Universitari Oficial. 
5. Aprovació, si escau, de programes de Doble Titulació de Màster Universitari Oficial. 
6. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de Pla d’Estudis de Màster Universitari 

Oficial. 
7. Aprovació, si escau, de nomenament de Doctors Honoris Causa. 
8. Aprovació, si escau, de la pròrroga de contracte com a professora emèrita. 
9. Proposta de nomenament de membre de la Comissió de Recursos. 
10. Aprovació, si escau, de la convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat 

contractat doctor (Promoció OPE 2022). 
11. Modificació, si escau, dels criteris per a l'adscripció i convocatòria de places destinades a 

l'estabilització de personal investigador del programa Ramón y Cajal i d'altres programes 
d'investigació d'excel.lència amb el certificat I3.  

12. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi d’adscripció a centre. 
13. Concessió, si escau, de Venia Docendi a professorat de centres adscrits.  
14. Aprovació, si escau, del Protocol de gestió d’incidències amb persones que poden tindre 

problemes de salut mental.  
15. Aprovació, si escau, del protocol d'actuació per a la gestió de situacions comunicades en 

relació amb possibles problemes de salut mental en treballadors i treballadores que 
comporten, per motius raonables, un risc per a la seguretat i salut. 

16. Aprovació, si escau, del canvi de denominació del Departament de Didàctica de 
l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal i modificació, si escau, del seu Reglament de 
Règim Intern. 
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17. Aprovació, si escau, de la transformació del Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis 
Guarner”. 

18. Aprovació, si escau, dels barems dels sistemes selectius dels processos d’estabilització 
(Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació de PAS de 2022). 

19. Aprovació, si escau, de contractes de llicencia de drets d’ús i explotació.  
20. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
21. Torn obert de paraules. 

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

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

 


