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Resum Contingut
Aprovar l’acta del Consell de Govern de 23 de juliol de 2019
Aprovar convocatòria, perfils i tribunals de places de TU, amb càrrec a l’Oferta Pública
d’Ocupació 2018
Aprovar convocatòria, perfils i tribunals de places de professorat contractat doctor,
amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2019
Aprovar el canvi d’adscripció de la plaça núm. 6189, de contractat doctor, ocupada per
la prof. Amelia Mañá Lloria, de la Faultat de Psicologia a la Facultat de Magisteri
Aprovar el canvi d’adscripció de la plaça núm. 5619 de TU, ocupada pel prof. Francesc
Josep Sanchis i Peris, de la Facultat de Magisteri a la Facultat de Filosofia i CC de
l’Educació
Aprovar el nomenament de Juan Antonio Altés Tárrega, TU del departament de Dret del
Treball i de la Seguritat Social per a formar part, com a vocal, de la Comissió de
Recursos.
Concedir venia docendi a professorat per a impartir docència al centre adscrit EDEM
Escola d’Empresaris
Aprovar l’inici d’expedient per tal de canviar la denominació de la Facultat de Psicologia
que passaria a denominar-se Facultat de Psicologia i Logopèdia i sotmetre-lo a
informació de la comunitat universitària durant un mes, d’acord amb l’article 33 dels
Estatuts de la UV
Modificar els plans d’estudi dels graus següents:
. Estudis Hispànics
. Filologia Clàssica
. Comunicació Audiovisual
. Periodisme
Modificar els plans d’estudi dels màsters univ. següents:
. Comunicació, Toxicologia i Sanitat Ambiental
. Malalties Parasitàries Tropicals
. Nanociència i Nanotecnologia	
  
Aprovar la creació de la Comissió de Projecció Territorial i el seu reglament.
Aprovar la participació de la UV en la constitució de l’Associació Universitària Espanyola
de Treball Social (AUETS)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni marc de col·laboració amb la Fundació
per al Foment de la Investigació Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de col·laboració amb la Universidad
Cooperativa de Colombia
Aprovar, per a la seua subscripció el conveni de col·laboració amb la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo (Ecuador)
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de col·laboració amb la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica, per a cofinançar la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament
Sostenible durant l’exercici 2019.
Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord específic de col·laboració amb la Fundació
Universitat-Empresa (ADEIT), per a la posada en marxa del programa d’Innovació i
Motivació Empresarial (PIME3) de la UV i de la Càtedra de Cultura Empresarial.
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de col·laboració amb la Coordinadora
Valenciana d’ONGD, amb motiu del Concert de Benvinguda, 2019.
Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració amb l’Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en matèria de subministrament d’informació amb finalitats no
tributàries
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni marc de col·laboració amb l’Agència de
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
Aprovar la llicència d’explotació i ús de la patent:
“Modulación de microRNAs contra la distrofia miotónica tipo 1 y antagonistas de
microRNAs para ello”,	
   i la signatura del contracte amb les empreses AUM Lifetech, INC,
Arthex Biotech, S.L.	
  

211/19

212/19
213/19

	
  

Aprovar la llicència d’explotació de la tecnologia: “Método y sistema para monitorizar la
mobilidad de vehículos y personas y progorama de ordenador que implementa el
método” i la signatura del contracte amb l’empresa ESAM TECNOLOGIA, S.L.
Aprovar la subscripció del conveni de suport institucional i reconeixement a l’empresa
ARTHEX BIOTECH, S.L, com a empresa spin-off derivada de la investigació de la UV
Aprovar l’elevació al Consell Social de la proposta de destinar el romanent de tresoreria
de caràcter genèric de l’exercici 2018, per un import de 6.384.845,90 euros, a
l’increment de la dotació d’inversions del pressupost de l’exercici 2019, per a dur a
terme les obres de rehabilitació de l’edifici del Col·legi Major Lluis Vives

