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ACORDS  DEL  CONSELL  DE  GOVERN  DE  28  DE 
FEBRER DE 2019 
 
1.  Acord  d'aprovar  la  modificació  de  l'acord 
d'adequació de  la  composició  i àmbit d'actuació de 
les Comissions de Caràcter General de la Universitat 
Politècnica de València. 
 
2. Acord d'aprovar la designació dels membres de la 
Comissió sobre l'Agenda 2030 i els ODS. 
 
 
3.  Acord  d'aprovar  l'actualització  d'alumnes  en  les 
Comissions del Consell de Govern. 
 
4.  Acord  d'aprovar  la  convocatòria  d'eleccions 
ordinàries per a l'any 2019 en els Òrgans de Govern i 
Representació. 
 
5.  Acord  d'aprovar  la  modificació  del  Reglament 
d'Honors i Distincions de la Universitat Politècnica de 
València. 
 
6.  Acord  d'aprovar  la  renovació  de  la  distinció 
Professor Ad Honorem del professor Sr.  José Albors 
Garrigós. 
 
7.  Acord  d'aprovar  el  suport  de  la  candidatura  de 
Beneixama per la declaració de les festes de Moros i 
Cristians de Beneixama com a festa d'interès turístic 
autonòmic  així  com  la  declaració  de  bé  d'interès 
immaterial  del  patrimoni  cultural  valencià  de 
determinats elements d'aquestes. 
 
 
8.  Acord  d'aprovar  l'adhesió  a  la  candidatura  de 
València com a Capital Mundial del Disseny 2022. 
 
9. Acord d'aprovar el calendari acadèmic per al curs 
2019‐2020. 
 
10. Acord  d'aprovar  els  límits  d'admissió  de Grau  i 
Màster per al curs 2019‐2020. 
 
11. Acord d'aprovar  la participació de  la Universitat 
Politècnica  de  València  en  la  cooperativa  europea 
READ‐COOP SCE. 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  28 DE 
FEBRERO DE 2019 
 
1. Acuerdo de  aprobar  la modificación del  acuerdo 
de  adecuación  de  la  composición  y  ámbito  de 
actuación de  las Comisiones de Carácter General de 
la Universitat Politècnica de València. 
 
2.  Acuerdo  de  aprobar  la  designación  de  los 
miembros de la Comisión sobre la Agenda 2030 y los 
ODS. 
 
3. Acuerdo de  aprobar  la  actualización de  alumnos 
en las Comisiones del Consejo de Gobierno. 
 
4. Acuerdo de aprobar la convocatoria de elecciones 
ordinarias  para  el  año  2019  en  los  Órganos  de 
Gobierno y Representación. 
 
5.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  del 
Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
6. Acuerdo de aprobar la renovación de la distinción 
Profesor  Ad  Honorem  del  profesor  D.  José  Albors 
Garrigós. 
 
7. Acuerdo de aprobar el apoyo de la candidatura de 
Beneixama  para  la  declaración  de  las  fiestas  de 
Moros  y  Cristianos  de  Beneixama  como  fiesta  de 
interés turístico autonómico así como la declaración 
de bien de interés inmaterial del patrimonio cultural 
valenciano  de  determinados  elementos  de  las 
mismas. 
 
8. Acuerdo de aprobar  la adhesión a  la candidatura 
de Valencia como Capital Mundial del Diseño 2022. 
 
9. Acuerdo de aprobar el calendario académico para 
el curso 2019‐2020. 
 
10. Acuerdo de  aprobar  los  límites de  admisión de 
Grado y Máster para el curso 2019‐2020. 
 
11.  Acuerdo  de  aprobar  la  participación  de  la 
Universitat Politècnica de València en la cooperativa 
europea READ‐COOP SCE. 
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12.  Acord  d'aprovar  el  Conveni  de  Col∙laboració 
entre  la  Universitat  Politècnica  de  València  i  la 
Universitat  CEU  Cardenal  Herrera  per  a  la 
col∙laboració entre  l'Institut de Ciència  i Tecnologia 
Animal  i  el  Departament  de  Producció  i  Sanitat 
Animal,  Salut  Pública  Veterinària  i  Ciència  i 
Tecnologia dels Aliments. 
 
13. Acord d'aprovar la ubicació de la seu de l'Institut 
Valencià  de  l'Edificació  en  l'edifici  1B  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
14. Acord d'aprovar el suport a  la candidatura de  la 
Sra. Mª Amparo Chiralt Boix als premis Rei Jaume  I, 
convocatòria  2019,  en  la  modalitat  de  Noves 
Tecnologies. 
 
15. Acord d'aprovar la modificació del reglament pel 
qual  es  regula  la  col∙laboració  en  la  docència  del 
personal  investigador  contractat  a  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
16. Acord d'aprovar el pla d'atracció de talent. 
 
 
17.  Acord  d'aprovar  els  criteris  d'assignació  de 
recursos docents de professorat per als Treballs Fi de 
Grau (TFG)  i Treballs Fi de Màster (TFM) a partir del 
curs 2019‐2020. 
 
18. Acord d'aprovar el POD per al curs 2019‐2020. 
 
 
19. Acord d'aprovar els següents Títols Propis:  
 
* Pla d'estudis coordinat: 
‐ Màster en Humanitats Ecològiques, Sustentabilitat i 
Transició Ecosocial. 
‐  Diploma  d'especialització  en  Sostenibilitat,  Ètica 
ecològica i Educació Ambiental. 
*  Màster  en  Gestió  Eficient  de  les  Energies 
Renovables.  
*  Màster  en  Implantació  de  Sistemes  per  a  la 
Indústria 4.0. 
 
 
 

12. Acuerdo de aprobar el Convenio de Colaboración 
entre  la  Universitat  Politècnica  de  València  y  la 
Universidad  CEU  Cardenal  Herrera  para  la 
colaboración  entre  el  Instituto  de  Ciencia  y 
Tecnología Animal y el Departamento de Producción 
y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos. 
 
13. Acuerdo de aprobar  la ubicación de  la  sede del 
Instituto  Valenciano  de  la  Edificación  en  el  edificio 
1B de la Universitat Politècnica de València. 
 
14. Acuerdo de aprobar el apoyo a la candidatura de 
Dª Mª Amparo Chiralt Boix a los premios Rei Jaume I, 
convocatoria  2019,  en  la  modalidad  de  Nuevas 
Tecnologías. 
 
15.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  del 
reglamento por el que se regula la colaboración en la 
docencia del personal  investigador contratado en  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
16.  Acuerdo  de  aprobar  el  plan  de  atracción  de 
talento. 
 
17. Acuerdo de aprobar los criterios de asignación de 
recursos docentes de profesorado para  los Trabajos 
Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) a 
partir del curso 2019‐2020. 
 
18. Acuerdo de aprobar el POD para el curso 2019‐
2020. 
 
19.  Acuerdo  de  aprobar  los  siguientes  Títulos 
Propios:  
*Plan de estudios coordinado:  
‐  Máster  en  Humanidades  Ecológicas, 
Sustentabilidad y Transición Ecosocial. 
‐ Diploma de especialización en Sostenibilidad, Ética 
ecológica y Educación Ambiental. 
*Máster  en  Gestión  Eficiente  de  las  Energías 
Renovables.  
*Máster  en  Implantación  de  Sistemas  para  la 
Industria 4.0.  
 


