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ACORDS  DEL  CONSELL  DE  GOVERN  DE  20  DE 
DESEMBRE DE 2018 
 
1  Acord  d'aprovar  l'actualització  dels membres  de 
Comissions del Consell de Govern. 
 
2. Acord d'aprovar  la modificació parcial de  l'acord 
d'adequació de  la  composició  i àmbit d'actuació de 
les Comissions de Caràcter General de la Universitat 
Politècnica de València. 
 
3.  Acord  d'aprovar  l'actualització  dels membres  de 
les Comissions de Caràcter General de la Universitat 
Politècnica de València. 
 
4.  Acord  d'aprovar  la  convocatòria  i  calendari 
d'eleccions  a  representants  dels  estudiants  en  el 
Consell de Govern. 
 
5.  Acord  d'aprovar  l'adhesió  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  a  l'Observatori  del  Dret  a 
l'Alimentació a Espanya (ODA‐E). 
 
6.  Acord  d'aprovar  l'estudi  de  detall  de  l'Àrea 
Edificable  número  12  del  Campus  de  Vera  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
7.  Acord  d'aprovar  la  modificació  del  Manual 
d'Avaluació  de  l'Activitat  Docent  del  Professorat 
(IAD) de la Universitat Politècnica de València. 
 
 
8. Acord d'aprovar  la concessió de  la Medalla de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  a  la  Real 
Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles. 
 
9.  Acord  d'aprovar  la  candidatura  de  la  ciutat  de 
Llíria  a  "Ciutat  Creativa"  de  la  UNESCO  en  la 
modalitat de Música. 
 
10. Acord d'aprovar  la concessió de  la Medalla XXV 
Anys de la Universitat Politècnica de València. 
 
11.  Acord  d'aprovar  les modificacions  substancials 
de Grau. 
 
12.  Acord  d'aprovar  les modificacions  substancials 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  20 DE 
DICIEMBRE DE 2018 
 
1  Acuerdo  de  aprobar  la  actualización  de  los 
miembros de Comisiones del Consejo de Gobierno. 
 
 2.  Acuerdo  de  aprobar  la modificación  parcial  del 
acuerdo de adecuación de  la composición y ámbito 
de actuación de  las Comisiones de Carácter General 
de la Universitat Politècnica de València. 
 
 3.  Acuerdo  de  aprobar  la  actualización  de  los 
miembros de las Comisiones de Carácter General de 
la Universitat Politècnica de València. 
 
 4. Acuerdo de aprobar  la convocatoria y calendario 
de elecciones a representantes de los estudiantes en 
el Consejo de Gobierno. 
 
 5. Acuerdo de aprobar la adhesión de la Universitat 
Politècnica de València al Observatorio del Derecho 
a la Alimentación en España (ODA‐E). 
 
 6. Acuerdo de aprobar el estudio de detalle del Área 
Edificable  número  12  del  Campus  de  Vera  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
 7. Acuerdo de  aprobar  la modificación del Manual 
de  Evaluación  de  la  Actividad  Docente  del 
Profesorado  (IAD)  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
 8. Acuerdo de aprobar la concesión de la Medalla de 
la  Universitat  Politècnica  de  València  a  la  Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
 
 9. Acuerdo de aprobar  la  candidatura de  la  ciudad 
de  Llíria  a  "Ciudad  Creativa"  de  la  UNESCO  en  la 
modalidad de Música. 
 
10. Acuerdo de aprobar  la  concesión de  la Medalla 
XXV años de la Universitat Politècnica de València. 
 
11.  Acuerdo  de  aprobar  las  modificaciones 
sustanciales de Grado. 
 
12.  Acuerdo  de  aprobar  las  modificaciones 
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de Màster. 
 
13. Acord d'aprovar els criteris per a  l'aprovació de 
l'establiment  del  domicili  social  en  la  Universitat 
Politècnica  de  València  d'associacions  d'interès  per 
als fins de la Universitat. 
 
 
14. Acord d'aprovar  la participació de  la Universitat 
Politècnica  de  València  a  European  Network  of 
Universities for the implementation of the European 
Landscape Convention (UNISCAPE). 
 
15. Acord d'aprovar el Conveni de Cooperació entre 
la Universitat Politècnica de València  i  la Universitat 
de València pel qual s'estableix un marc de regulació 
per  a  la  creació  i  funcionament  de  la Unitat Mixta 
d'Investigació  denominada  "Efimer:  Art,  Educació  i 
Creativitat". 
 
 
16. Acord d'aprovar els perfils  i  tribunals de places 
de cossos docents universitaris. 
 
17. Acord d'aprovar la cessió a la Universitat Jaume I 
de Castelló de  la  taxa de  reposició no compromesa 
en  l'oferta  d'ocupació  pública  de  l'any  2018  del 
Personal  Docent  i  Investigador  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
18. Acord d'aprovar  l'Oferta d'Ocupació Pública del 
Personal d'Administració  i Serveis per a  l'any 2018  i 
la modificació  de  la  relació  de  llocs  de  treball  del 
Personal  d'Administració  i  Serveis  vinculades  a 
l'oferta d'ocupació pública de l'any 2018. 
 
 
19. Acord d'aprovar el pressupost de  la Universitat 
Politècnica de València per al 2019. 
 
20.  Acord  d'aprovar  el  pressupost  de  2019  de  les 
Entitats Dependents de  la Universitat Politècnica de 
València: 
‐  Fundació  de  la  Comunitat  Valenciana  Ciutat 
Politècnica de la Innovació. 
‐ Fundació Servipoli de la Comunitat Valenciana. 
‐ Fundació CEDAT de la Comunitat Valenciana. 

sustanciales de Máster. 
 
13.  Acuerdo  de  aprobar  los  criterios  para  la 
aprobación  del  establecimiento  del  domicilio  social 
en  la  Universitat  Politècnica  de  València  de 
asociaciones  de  interés  para  los  fines  de  la 
Universitat. 
 
14.  Acuerdo  de  aprobar  la  participación  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  en  European 
Network  of  Universities  for  the  implementation  of 
the European Landscape Convention (UNISCAPE). 
 
15. Acuerdo de aprobar el Convenio de Cooperación 
entre  la  Universitat  Politècnica  de  València  y  la 
Universitat  de  València  por  el  que  se  establece  un 
marco  de  regulación  para  la  creación  y 
funcionamiento de  la Unidad Mixta de Investigación 
denominada  "Efimere:  Arte,  Educación  y 
Creatividad". 
 
16. Acuerdo de aprobar  los perfiles y  tribunales de 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 
 
17.  Acuerdo  de  aprobar  la  cesión  a  la Universidad 
Jaume  I  de  Castellón  de  la  tasa  de  reposición  no 
comprometida  en  la  oferta  de  empleo  público  del 
año 2018 del Personal Docente e  Investigador de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
18. Acuerdo de aprobar la Oferta de Empleo Público 
del  Personal  de  Administración  y  Servicios  para  el 
año 2018 y la modificación de la relación de puestos 
de trabajo del Personal de Administración y Servicios 
vinculadas  a  la  oferta  de  empleo  público  del  año 
2018. 
 
19.  Acuerdo  de  aprobar  el  presupuesto  de  la 
Universitat Politècnica de València para el 2019. 
 
20. Acuerdo de aprobar el presupuesto de 2019 de 
las  Entidades  Dependientes  de  la  Universitat 
Politècnica de València: 
‐  Fundación  de  la  Comunidad  Valenciana  Ciudad 
Politécnica de la Innovación. 
‐ Fundación Servipoli de la Comunidad Valenciana.  
‐ Fundación CEDAT de la Comunidad Valenciana. 
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‐ CEDAT AG, S.L. 
 
21. Acord d'aprovar  la modificació de  la Relació de 
Llocs de treball del Personal Docent i Investigador. 
 
 
22.  Acord  d'aprovar  els  Títols  Propis  de  nova 
implantació:  
‐  Expert  Universitari  en  el  desenvolupament 
personal de competències professionals en el sector 
agroalimentari  mitjançant  la  metodologia  Growth 
Management. 
‐ Pla d'estudis coordinats: 
*Màster en tecnologia de l'aigua. 
*Diploma d'especialització en tractaments de l'aigua. 
 
 
23.  Acord  d'aprovar  les  actualitzacions  dels  preus 
públics a aplicar en els títols propis oferits en el curs 
2018‐2019, en el Centre de Formació Permanent de 
la Universitat Politècnica de València. 
 
 

‐ CEDAT ‐ AG, S.L. 
 
21.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente 
e Investigador. 
 
22. Acuerdo de aprobar los Títulos Propios de nueva 
implantación:  
‐ Experto Universitario en el desarrollo personal de 
competencias  profesionales  en  el  sector 
agroalimentario  mediante  la  metodología  Growth 
Management.  
‐ Plan de estudios coordinados:  
*Máster en tecnología del agua.  
*Diploma  de  especialización  en  tratamientos  del 
agua.  
 
23.  Acuerdo  de  aprobar  las  actualizaciones  de  los 
precios  públicos  a  aplicar  en  los  Títulos  Propios 
ofertados  en  el  curso  2018‐2019,  en  el  Centro  de 
Formación Permanente de  la Universitat Politècnica 
de València. 

 

 

   


