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ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 18 DE JULIOL 
DE 2019 
 
1. Acord d'aprovar  l'actualització de membres de  la 
Comissió Ambiental. 
 
2.  Acord  d'aprovar  el  calendari  d'eleccions  a 
representants  dels  estudiants  en  Centres, 
Departaments,  Instituts  i  Claustre  Universitari. 
Setembre 2019. 
 
3.  Acord  d'aprovar  el  Reglament  de  Circulació  i 
Estacionament  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
4.  Acord  d'aprovar  l'adscripció  d'àrees  de 
coneixement  a  departaments  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
5.  Acord  d'aprovar  el  nomenament  com  a  Dra. 
Honoris causa de la Sra. Anne Margulies. 
 
6.  Acord  d'aprovar  la  concessió  de  la  distinció  de 
Professor Ad Honorem a: 
    Sr. Antonio Vidal Maciá. 
    Sr. Arturo Martínez Boquera. 
 
7.  Acord  d'aprovar  la  primera  renovació  de  la 
distinció Professor Ad Honorem al Sr. Manuel  Jesús 
Ramírez Blanco. 
 
8. Acord d'aprovar al títol d'Esportista d'Honor de la 
Universitat Politècnica de València 2019 al Sr. David 
Ferrer Ern. 
 
9.  Acord  d'aprovar  la modificació  de  les  persones 
representants  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València en la Fundació Docomomo Ibèric. 
 
 
10. Acord d'aprovar  la normativa d'aprovació de  les 
directrius  aplicables  a  la  signatura  electrònica  en 
l'àmbit  de  les  relacions  administratives  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  amb  la 
ciutadania,  els  seus  empleats  o  empleades, 
estudiantat,  entitats  d'ella  dependents  o  altres 
públiques o privades. 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  18 DE 
JULIO DE 2019 
 
1. Acuerdo de aprobar la actualización de miembros 
de la Comisión Ambiental. 
 
 2. Acuerdo de aprobar el calendario de elecciones a 
representantes  de  los  estudiantes  en  Centros, 
Departamentos,  Institutos  y  Claustro  Universitario. 
Septiembre 2019. 
 
 3. Acuerdo de aprobar el Reglamento de Circulación 
y  Estacionamiento  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
 4.  Acuerdo  de  aprobar  la  adscripción  de  áreas  de 
conocimiento  a  departamentos  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
 5. Acuerdo de aprobar el nombramiento como Dra. 
Honoris Causa de Dª Anne Margulies. 
 
 6. Acuerdo de aprobar  la concesión de  la distinción 
de Profesor Ad Honorem a: 
     D. Antonio Vidal Maciá. 
     D. Arturo Martínez Boquera. 
 
 7. Acuerdo de aprobar  la primera  renovación de  la 
distinción Profesor Ad Honorem  a D. Manuel  Jesús 
Ramírez Blanco.   
 
 8.  Acuerdo  de  aprobar  al  título  de  Deportista  de 
Honor de la Universitat Politècnica de València 2019 
a D. David Ferrer Ern. 
 
 9.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  las 
personas  representantes  de  la  Universitat 
Politècnica de València en  la Fundación Docomomo 
Ibérico. 
 
10. Acuerdo de aprobar  la normativa de aprobación 
de las directrices aplicables a la firma electrónica en 
el  ámbito  de  las  relaciones  administrativas  de  la 
Universitat Politècnica de València con la ciudadanía, 
sus  empleados  o  empleadas,  estudiantado, 
entidades  de  ella  dependientes  u  otras  públicas  o 
privades. 
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11.  Acord  d'aprovar  l'addenda  de  modificació  i 
pròrroga  del  Conveni  entre  l'Institut  Valencià 
d'Investigacions  Agràries  (IVIA)  i  la  Universitat 
Politècnica de València  (UPV) per a  la  creació de  la 
Unitat  Associada  "Unitat  de  Virologia  i  Cultiu  In 
Vitro". 
 
12. Acord d'aprovar  la participació de  la Universitat 
Politècnica  de  València  en  l'"Associació  de 
Productors  i  Comercialitzadors  de  la  Tomata 
Valenciana". 
 
13.  Acord  d'aprovar  la  modificació  parcial  del 
Reglament  del  Comitè  d'Ètica  en  Investigació  i  del 
Comitè d'Ètica en Experimentació Animal. 
 
14.  Acord  d'aprovar  el  nomenament  de  Professor 
Emèrit de: 
     Sra. Carmen Jordá Such. 
     Sr. José Ródenas Diago. 
     Sr. Igor Mijail Tkachenko Gorski. 
 
15.  Acord  d'aprovar  la  contractació  de  Professor 
Visitant del Sr. Francisco José Chinesta Soria. 
 
16.  Acord  d'aprovar  la  relació  de  professorat  que 
opta pel sistema de retribucions addicionals establit 
per la Generalitat Valenciana. 
 
17. Acord d'aprovar els perfils  i  tribunals de places 
de cossos docents universitaris. 
 
18. Acord d'aprovar el nombre mínim d'alumnes de 
nou  ingrés  en  els  màsters  universitaris,  a  l'efecte 
d'impartició de docència en el curs 2019/2020. 
 
 
19. Acord d'aprovar  la modificació de  la Relació de 
Llocs de treball del Personal Docent i Investigador. 
 
 
20. Acord d'aprovar els següents Títols Propis:  
 
* Actualització del pla d'estudis coordinat:  
‐ Màster en Animació.  
‐ Diploma d'Especialització en Direcció d'Animació.  
 

11. Acuerdo de aprobar la adenda de modificación y 
prórroga del Convenio entre el  Instituto Valenciano 
de  Investigaciones  Agrarias  (IVIA)  y  la  Universitat 
Politècnica de València  (UPV) para  la creación de  la 
Unidad  Asociada  "Unidad  de  Virología  y  Cultivo  In 
Vitro". 
 
12.  Acuerdo  de  aprobar  la  participación  de  la 
Universitat Politècnica de València en  la "Associació 
de  Productors  i  Comercialitzadors  de  la  Tomata 
Valenciana". 
 
13. Acuerdo  de  aprobar  la modificación  parcial  del 
Reglamento  del  Comité  de  Ética  en  Investigación  y 
del Comité de Ética en Experimentación Animal. 
 
14.  Acuerdo  de  aprobar  el  nombramiento  de 
Profesor Emérito de: 
     Dª Carmen Jordá Such. 
     D. José Ródenas Diago. 
     D. Igor Mijail Tkachenko Gorski. 
 
15. Acuerdo de aprobar  la contratación de Profesor 
Visitante de D. Francisco José Chinesta Soria. 
 
16. Acuerdo de  aprobar  la  relación de profesorado 
que opta por el sistema de retribuciones adicionales 
establecido por la Generalitat Valenciana. 
 
17. Acuerdo de aprobar  los perfiles y  tribunales de 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 
 
18.  Acuerdo  de  aprobar  el  número  mínimo  de 
alumnos  de  nuevo  ingreso  en  los  másteres 
universitarios,  a  los  efectos  de  impartición  de 
docencia en el curso 2019/2020. 
 
19.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente 
e Investigador. 
 
20.  Acuerdo  de  aprobar  los  siguientes  Títulos 
Propios:   
* Actualización del plan de estudios coordinado:  
 ‐ Máster en Animación.   
 ‐  Diploma  de  Especialización  en  Dirección  de 
Animación.  
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‐ Diploma d'Especialització en Animació 2D. 
‐ Diploma d'Especialització en Animació 3D.  
* Nou pla d'estudis coordinat:  
‐  Màster  en  Creativitat,  Disseny  i  Innovació 
Gastroalimentària.  
‐ Diploma  d'Especialització  en  Creativitat, Disseny  i 
Innovació Gastroalimentària. 
 
 

 ‐ Diploma de Especialización en Animación 2D.   
 ‐ Diploma de Especialización en Animación 3D.      
* Nuevo plan de estudios coordinado:  
 ‐  Máster  en  Creatividad,  Diseño  e  Innovación 
Gastroalimentaria.  
 ‐ Diploma de Especialización en Creatividad, Diseño 
e Innovación Gastroalimentaria. 

 

   


