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ACORDS DEL  CONSELL DE GOVERN DE  16 D’ABRIL 
DE 2019 
 
1. Acord d'aprovar l'actualització de membres de les 
Comissions  de  Caràcter  General  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
2.  Acord  d'aprovar  l'elecció  de  representant  de 
l'alumnat  en  el  Consell  Valencià  d'Universitats  i  de 
Formació Superior. 
 
3.  Acord  d'aprovar  l'elecció  de  representant  de 
l'alumnat del Consell de Govern en el Consell Social. 
 
 
4.  Acord  d'aprovar  la  designació  dels  membres 
titulars  i  suplents  de  la  Junta  Electoral  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
5. Acord d'aprovar  la modificació del Reglament de 
Delegació d'Alumnes. 
 
6.  Acord  d'aprovar  el  Reglament  de  Creació  del 
Registre d'Activitats de Tractament de  la Universitat 
Politècnica de València. 
 
7.  Acord  d'aprovar  la  Política  de  Seguretat  de  la 
Informació de la Universitat Politècnica de València. 
 
 
8.  Acord  d'aprovar  l'adhesió  de  la  Universitat 
Politècnica de València a  la Xarxa Pública de Serveis 
Lingüístics Valencians. 
 
9.  Acord  d'aprovar  la  concessió  de  la  distinció 
d'Alumni  Destacat  Universitat  Politècnica  de 
València per a l'any 2019. 
 
10. Acord d'aprovar no oferir places de nou  ingrés 
per a cinc titulacions de màster universitari:  
 
‐ Computació Paral∙lela i Distribuïda. 
‐ Economia Agroalimentària i del Medi Ambient. 
‐ Producció Animal. 
‐ Música. 
‐ Seguretat Industrial i Medi Ambient. 
i extingir els màsters universitaris: 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  16 DE 
ABRIL DE 2019 
 
1. Acuerdo de aprobar la actualización de miembros 
de  las  Comisiones  de  Carácter  General  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
 2. Acuerdo de aprobar la elección de representante 
del  alumnado  en  el  Consejo  Valenciano  de 
Universidades y de Formación Superior. 
 
 3. Acuerdo de aprobar la elección de representante 
del alumnado del Consejo de Gobierno en el Consejo 
Social. 
 
 4.  Acuerdo  de  aprobar  la  designación  de  los 
miembros titulares y suplentes de  la  Junta Electoral 
de la Universitat Politècnica de València. 
 
 5.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  del 
Reglamento de Delegación de Alumnos. 
 
 6. Acuerdo  de  aprobar  el Reglamento de Creación 
del  Registro  de  Actividades  de  Tratamiento  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
 7. Acuerdo de aprobar la Política de Seguridad de la 
Información  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
 8. Acuerdo de aprobar la adhesión de la Universitat 
Politècnica de València a  la Red Pública de Servicios 
Lingüísticos Valencianos. 
 
 9. Acuerdo de aprobar  la concesión de  la distinción 
de  Alumni  Destacado  Universitat  Politècnica  de 
València para el año 2019. 
 
10. Acuerdo de aprobar no ofertar plazas de nuevo 
ingreso  para  cinco  titulaciones  de  máster 
universitario: 
‐ Computación Paralela y Distribuida. 
‐ Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente. 
‐ Producción Animal. 
‐ Música. 
‐ Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 
y extinguir los másteres universitarios: 
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‐ Paisatge i Enginyeria Bioambiental. 
‐  Continguts  i  aspectes  legals  en  la  societat  de  la 
informació. 
 
11.  Acord  d'aprovar  el  doble  títol  de  Màster 
Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i 
Màster  Universitari  en  Transports,  Territori  i 
Urbanisme. 
 
12.  Acord  d'aprovar  el  doble  títol  de  Grau  en 
Enginyeria  Forestal  i  del  Medi  Natural  i  Grau  en 
Ciències Ambientals. 
 
13.  Acord  d'aprovar  la  modificació  dels  límits 
d'admissió de Grau i Màster per al curs 2019/2020. 
 
 
14.  Acord  d'aprovar  la  modificació  del  calendari 
acadèmic per al curs 2019/2020. 
 
15. Acord d'aprovar  la  implantació  i organització de 
les titulacions i l'aplicació del model acadèmic. 
 
 
16. Acord d'aprovar el suport a la candidatura del Sr. 
Vicente  Botti  Navarro  als  premis  Rei  Jaume  I, 
convocatòria  2019,  en  la  modalitat  de  Noves 
Tecnologies. 
 
17. Acord d'aprovar la creació de  l'estructura pròpia 
d'investigació  "Institut  Valencià  d'Investigació  en 
Intel∙ligència Artificial" així com el seu reglament de 
règim intern. 
 
18. Acord d'aprovar  la  contractació del Sr. François 
Trochu com a Professor Visitant. 
 
19. Acord d'aprovar el nomenament com a professor 
Emèrit del: 
Sr. Luis Serrano Iribarnegaray. 
Sr. José Luis Muñoz‐Cobo González. 
 
20. Acord d'aprovar  la modificació de  la Relació de 
Llocs de Treball del Personal Docent i Investigador. 
 
 
21. Acord d'aprovar  la modificació de  la Normativa 

‐ Paisaje e Ingeniería Bioambiental. 
‐ Contenidos y aspectos  legales en  la sociedad de  la 
información. 
 
11.  Acuerdo  de  aprobar  el  doble  título  de Máster 
Universitario  en  Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y 
Puertos  y  Máster  Universitario  en  Transportes, 
Territorio y Urbanismo. 
 
12. Acuerdo de aprobar el doble título de Grado en 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural y Grado en 
Ciencias Ambientales. 
 
13. Acuerdo de aprobar la modificación de los límites 
de  admisión  de  Grado  y  Máster  para  el  curso 
2019/2020. 
 
14.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  del 
calendario académico para el curso 2019/2020. 
 
15.  Acuerdo  de  aprobar  la  implantacion  y 
organización  de  las  titulaciones  y  la  aplicación  del 
modelo académico. 
 
16. Acuerdo de aprobar el apoyo a la candidatura de 
D. Vicente Botti Navarro a  los premios Rei  Jaume  I, 
convocatoria  2019,  en  la  modalidad  de  Nuevas 
Tecnologías. 
 
17. Acuerdo de aprobar  la creación de  la estructura 
propia  de  investigación  "Institut  Valencià 
d'Investigació en Intel∙ligència Artificial" así como su 
reglamento de régimen interno. 
 
18.  Acuerdo  de  aprobar  la  contratación  de  D. 
François Trochu como Profesor Visitante. 
 
19.  Acuerdo  de  aprobar  el  nombramiento  como 
profesor Emérito de: 
D. Luis Serrano Iribarnegaray. 
D. José Luis Muñoz‐Cobo González. 
 
20.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente 
e Investigador. 
 
21.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
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d'Organització  Acadèmica  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
22.  Coneixement  dels  comptes  anuals  2018  de  la 
Universitat Politècnica de València i ens dependents. 
 
 
23. Acord d'aprovar el calendari laboral del Personal 
d'Administració  i Serveis  i Personal  Investigador per 
a l'any 2019. 
 
24.  Acord  d'aprovar  la  modificació  parcial  de  les 
Normes  de  Funcionament  del  Pressupost  de  la 
Universitat Politècnica de València 2019. 
 
25. Acord d'aprovar la modificació dels preus públics 
a aplicar en els Títols Propis oferits. 

Normativa  de  Organización  Académica  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
22. Conocimiento de  las cuentas anuales 2018 de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  y  Entes 
Dependientes. 
 
23.  Acuerdo  de  aprobar  el  calendario  laboral  del 
Personal  de  Administración  y  Servicios  y  Personal 
Investigador para el año 2019. 
 
24. Acuerdo de aprobar la modificación parcial de las 
Normas  de  Funcionamiento  del  Presupuesto  de  la 
Universitat Politècnica de València 2019. 
 
25.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  los 
precios  públicos  a  aplicar  en  los  Títulos  Propios 
oferta dos. 
 
 

   


