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ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 30 DE MAIG 
DE 2019 
 
1. Acord d'aprovar l'actualització de membres en les 
Comissions del Consell de Govern. 
 
2.  Acord  d'aprovar  l'adhesió  de  la  Universitat 
Politècnica de València  a  la declaració  com  a  Festa 
d'Interès Turístic Provincial,  la Festa de  sant Antoni 
Abad del carrer Sagunt de València i els seus pobles. 
 
 
3.  Acord  d'aprovar  la  concessió  de  la  Distinció  de 
Professor Ad Honorem. 
 
4. Acord  d'aprovar  la  sol∙licitud  de  renovació  de  la 
distinció Professor Ad Honorem. 
 
5. Acord d'aprovar el canvi d'Àrea de coneixement  i 
Departament d'adscripció. 
 
6. Acord d'aprovar  la modificació del Reglament del 
Consell de Govern. 
 
7. Acord d'aprovar el títol de Màster Universitari en 
Intel∙ligència Turística. 
 
8. Acord d'aprovar el títol de Màster Universitari en 
Comunicació  Transmèdia  i  Gamificació,  impartit  a 
l'Escola Politècnica Superior de Gandia. 
 
 
9. Acord d'aprovar el títol de Màster Universitari en 
Social Media i Comunicació Corporativa. 
 
 
10. Acord d'aprovar el títol de Màster Universitari en 
Sistemes Intel∙ligents de Transport. 
 
11.  Acord  d'aprovar  la  modificació  dels  límits 
d'admissió en Grau en Enginyeria Mecànica (ETSED) i 
Grau  en  Enginyeria Química  (ETSEI)  per  a  admissió 
d'estudiants per continuació d'estudis. 
 
 
12.  Acord  d'aprovar  les  recomanacions  sobre  les 
activitats d'aprenentatge i avaluació de la Universitat 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  30 DE 
MAYO DE 2019 
 
1. Acuerdo de aprobar la actualización de miembros 
en las Comisiones del Consejo de Gobierno. 
 
 2. Acuerdo de aprobar la adhesión de la Universitat 
Politècnica de València a  la declaración como Fiesta 
de  Interés  Turístico  Provincial,  la  Fiesta  de  san 
Antonio Abad de  la calle Sagunto de Valencia y  sus 
pueblos. 
 
 3. Acuerdo de aprobar  la concesión de  la Distinción 
de Profesor Ad Honorem. 
 
 4. Acuerdo de aprobar la solicitud de renovación de 
la distinción Profesor Ad Honorem. 
 
 5.  Acuerdo  de  aprobar  el  cambio  de  Área  de 
conocimiento y Departamento de adscripción. 
 
 6.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  del 
Reglamento del Consejo de Gobierno. 
 
 7.  Acuerdo  de  aprobar  el  título  de  Máster 
Universitario en Inteligencia Turística. 
 
 8.  Acuerdo  de  aprobar  el  título  de  Máster 
Universitario  en  Comunicación  Transmedia  y 
Gamificación,  impartido  en  la  Escuela  Politécnica 
Superior de Gandia. 
 
 9.  Acuerdo  de  aprobar  el  título  de  Máster 
Universitario  en  Social  Media  y  Comunicación 
Corporativa. 
 
10.  Acuerdo  de  aprobar  el  título  de  Máster 
Universitario en Sistemas Inteligentes de Transporte.
 
11. Acuerdo de aprobar la modificación de los límites 
de  admisión  en  Grado  en  Ingeniería  Mecánica 
(ETSID)  y Grado  en  Ingeniería Química  (ETSII)  para 
admisión  de  estudiantes  por  continuación  de 
estudios. 
 
12. Acuerdo de aprobar  las  recomendaciones sobre 
las  actividades  de  aprendizaje  y  evaluación  de  la 
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Politècnica de València. 
 
13. Acord d'aprovar  la modificació de  la normativa 
de  criteris  i  procediment  per  a  l'assignació  de  la 
docència  als  departaments  i  de  la  normativa  de 
criteris  i  procediment  per  a  adscriure  la  docència 
d'assignatures  a  professors  de  la  Universitat 
Politècnica de València dins del departament. 
 
 
14.  Acord  d'aprovar  la  modificació  parcial  del 
Reglament  per  a  les  Estructures  d'Investigació, 
Desenvolupament  i  Innovació  a  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
15. Acord d'aprovar  la  inclusió del director de  l'Àrea 
de  Programes  d'Investigació  i  Innovació  com  a 
membre  del  Grup  de  Seguiment  i  Actualització  de 
l'Indicador d'Activitat Investigadora. 
 
 
16. Acord d'aprovar  la participació de  la Universitat 
Politècnica  de  València  en  l'Associació  Plataforma 
Tecnològica de la Carretera. 
 
17. Acord d'aprovar el Conveni de Cooperació entre 
la  Universitat  Politècnica  de  València  i  l'Associació 
Institut  Tecnològic  de  l'Energia  per  a  la 
reestructuració  del  centre  d'investigació  concertat 
Institut de Tecnologia Elèctrica. 
 
18.  Acord  d'aprovar  el  nomenament  de  Professor 
Emèrit del professor Sr. Enrique Vidal Ruiz. 
 
19.  Acord  d'aprovar  el  nombre  de  vacants  del  Pla 
d'Atracció de Talent per al curs 2019/2020. 
 
 
20.  Acord  d'aprovar  l'oferta  pública  d'ocupació  del 
PDI de 2019. 
 
21. Acord  d'aprovar  la modificació  de  la  relació  de 
llocs de treball del Personal d'Administració i Serveis.
 
 
22. Acord  d'aprovar  la modificació  de  la  relació  de 
llocs de treball del Personal Docent i Investigador. 

Universitat Politècnica de València. 
 
13.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
normativa  de  criterios  y  procedimiento  para  la 
asignación de  la docencia a  los departamentos y de 
la  normativa  de  criterios  y  procedimiento  para 
adscribir  la docencia de asignaturas a profesores de 
la  Universitat  Politècnica  de  València  dentro  del 
departamento. 
 
14. Acuerdo  de  aprobar  la modificación  parcial  del 
Reglamento  para  las  Estructuras  de  Investigación, 
Desarrollo e Innovación en  la Universitat Politècnica 
de València. 
 
15. Acuerdo de aprobar  la  inclusión del Director del 
Área  de  Programas  de  Investigación  e  Innovación 
como  miembro  del  Grupo  de  Seguimiento  y 
Actualización  del  Indicador  de  Actividad 
Investigadora. 
 
16.  Acuerdo  de  aprobar  la  participación  de  la 
Universitat Politècnica de València en  la Asociación 
Plataforma Tecnológica de la Carretera. 
 
17. Acuerdo de aprobar el Convenio de Cooperación 
entre  la  Universitat  Politècnica  de  València  y  la 
Asociación Instituto Tecnológico de la Energía para la 
reestructuración  del  centro  de  investigación 
concertado Instituto de Tecnología Eléctrica. 
 
18.  Acuerdo  de  aprobar  el  nombramiento  de 
Profesor Emérito del profesor D. Enrique Vidal Ruiz. 
 
19. Acuerdo de aprobar el número de vacantes del 
Plan  de  Atracción  de  Talento  para  el  curso 
2019/2020. 
 
20. Acuerdo de aprobar  la oferta pública de empleo 
del PDI de 2019. 
 
21.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
Relación  de  Puestos  de  Trabajo  del  Personal  de 
Administración y Servicios. 
 
22.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente 
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23. Acord d'aprovar els següents Títols Propis:  
 
‐ Màster en SEO Intelligence.  
‐ Màster en Bioinformàtica, Biologia Computacional i 
Medicina Personalitzada. 
 
24. Acord d'aprovar la Declaració Ambiental 2018 de 
la Universitat Politècnica de València. 
 
25.  Acord  d'aprovar  el  Pla  Ambiental  2019  de  la 
Universitat Politècnica de València. 

e Investigador. 
 
23.  Acuerdo  de  aprobar  los  siguientes  Títulos 
Propios:  
‐ Máster en SEO Intelligence. 
‐ Máster en Bioinformática, Biología Computacional 
y Medicina Personalizada. 
 
24.  Acuerdo  de  aprobar  la  Declaración  Ambiental 
2018 de la Universitat Politècnica de València. 
 
25. Acuerdo de aprobar el Plan Ambiental 2019 de la 
Universitat Politècnica de València. 
 

 

   


