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Resum Contingut
Aprovar l’acta del Consell de Govern de 17 de desembre de 2019
Aprovar la RLT de PDI de la UV, corresponent al 2019
Proposar al Claustre, d’acord amb l’art. 166.2.b) dels Estatuts de la UV, l’elecció de
catedràtiques i catedràtic per a renovació parcial de la Comissió de Reclamacions
Concedir venia docendi a la profa. Esther Gamero Sandemetrio per a impartir docència
de Didàctica de les Ciències Naturals de l’Educació Infantil (Grau d’Educació Infantil),
durant el curs 2019-2020 al centre adscrit Florida Universitària
Aprovar el calendari acadèmic de la UV, corresponent al curs 2020-2021
Aprovar l’oferta de places de nou ingrés en titulacions de grau per al curs acadèmic
2020-2021
Aprovar l’oferta de places de màsters oficials per al curs acadèmic 2020-2021
Aprovar la modificació del pla d’estudis de grau en Ciències Polítiques i de
l’Administració Pública per la UV, afegint que l’assignatura Estructura Social d’Espanya i
de la Comunitat Valenciana que hi és a l’itinerari Democràcia i Procés Polític també
s’oferirà a l’itinerari de Gestió i Administració Pública. En el primer cas l’oferta tindrà
actives cinc assignatures entre les que es trobarà permanentment Estructura Social
d’Espanya i de la Comunitat Valenciana i en el segon cas, tindrà sis assignatures entre
les quals també es trobarà aquesta assignatura amb caràcter permanent
Aprovar la modificació dels plans d’estudis dels graus en Geografia i Medi Ambient, en
Economia, en Administració i Direcció d’Empreses i en Finances i Comptabilitat, per la
UV, per tal d’incloure com a requísit d’accés als estudiants estrangers de parla no
hispana l’acreditació del nivell B2 de coneixement de castellà o de valencià.
Aprovar la modificació del programa de doble titulació de grau en Ciències Polítiques i
de l’Administració i de grau en Sociologia
Aprovar la modificació del programa de doble titulació de grau en Ciències Polítiques i
de l’Administració i de grau en Dret
Modificar el pla d’estudis del màster universitari en Criminologia i Seguretat
Aprovar l’extinció del pla d’estudis del màster universitari en Estudis Internacionals i de
la Unió Europea (codi RUCT 4311712) i aprovar el pla d’estudis del màster universitari
en Estudis Internacionals i de la Unió Europea (codi RUCT 4317432)
Aprovar la composició de la CEPE per a l’elaboració del nou pla d’estudis del màster
universitari en Anàlisi Política.
Aprovar, per 40 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, i proposar al Claustre la
proposta de modificació de l’art. 2.1.D.a) del Reglament de Consell de Govern.
Aprovar la creació de la Mesa de Mobilitat de la UV, comissió assessora del Consell de
Govern de caràcter no permanent, i el seu reglament de funcionament
Modificar l’article 30.3 del Reglament d’ús dels recursos relacionats amb les tecnologies
de la informació i les comunicacions de la UV
Aprovar l’informe sobre la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la UV,
corresponent al curs acadèmic 2018-2019
Aprovar el model de conveni marc de pràctiques externes de l’estudiant amb empreses
i institucions entre la Universitat de València i l’empresa/entitat corresponent.
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de col·laboració entre les set universitats
valencianes de la Comissió autonòmica de l’esport universitari (CADU) i la Universitat de
València.Estudi General
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni marc de cooperació entre la Universitat
de València.Estudi General i la Universidad Autónoma de Bucaramanga
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de col·laboració entre la Universitat
Jaume I de Castelló i la Universitat de València.Estudi General pel que s’estableix un
marc de regulació per a la unitat mixta UV-UJI anomenada “Laboratori de Psicologia i
Tecnologia LabPsiTec
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni general de col·laboració entre la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos i la Universitat de València.Estudi General
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de cooperació entre la Universidad
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Autónoma de Encarnación de Paraguay i la Universitat de València. Estudi General, per
al reconeixement del Centre d’Investigació i Documentació de la Universidad Autónoma
de Encarnación, com a unitat internacional d’investigació associada a l’Institut
Universitari de Polibienestar
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni marc entre la Universitat de València.
Estudi General i la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Investigació Príncep
Felip
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni entre el Ministeri de Defensa i la
Universitat de València. Estudi General, per a la realització de pràctiques externes en el
Centre d’Història i Cultura Militar Centro (Valencia)
Aprovar, per a la seua subscripció, l’addenda al conveni de reciprocitat entre la
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i la Universitat de València, per a la
percepció del complement de carrera administrativa
Aprovar el procediment de progressió dins del sistema de carrera professional
horitzontal del PAS de la UV
Aprovar la retribució per al personal investigador en formació, el contracte predoctoral
del qual haja finalitzat amb anterioritat a la finalització de l’ajuda per lectura de tesi
Prendre coneixement de la declaració d’emergència dels treballs de substitució de
canonades en l’edifici A del Col·legi Major Rector Peset, per detecció de la bactèria
legionela en el circuit d’aigua calenta sanitària

