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ACORDS  DEL  CONSELL  DE  GOVERN  DE  17 
D’OCTUBRE DE 2019 
 
1. Acord d'aprovar  l'actualització de membres de  la 
Comissió Acadèmica del Consell de Govern. 
 
2. Acord d'aprovar l'actualització dels membres de la 
Comissió d'Esports. 
 
3. Acord d'aprovar el Protocol per  a  la  Implantació 
de Plans d'Autoprotecció  i Mesures d'Emergència a 
la Universitat Politècnica de València. 
 
 
4.  Acord  d'informar  desfavorablement  la  sol∙licitud 
de  canvi  de  departament  d'adscripció  del 
Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials al 
Departament  d'Organització  d'Empreses,  canvi  que 
implica  al  mateix  temps  un  canvi  d'àrea  de 
coneixement  al  qual  està  adscrit  el  professor 
(d'Enginyeria  dels  Processos  de  Fabricació  a 
Organització d'Empreses). 
 
5.  Acord  d'aprovar  l'adhesió  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  a  la  iniciativa mundial  dels 
centres  d'educació  superior  sobre  l'estat 
d'emergència climàtica. 
 
6.  Acord  d'aprovar  la  ratificació  de  la  candidatura 
d'Escoles  d'Artesans  de  València  per  a  optar  a  la 
"Distinció  de  la  Generalitat  Valenciana  al  Mèrit 
Cultural" dins dels "Premis 9 d'octubre 2019". 
 
 
7.  Acord  d'aprovar  la  proposta  del  Màster 
Universitari  en  Ciberseguretat  i  Ciberintel∙ligència 
(MUCC). 
 
 8.  Acord  d'aprovar  el  Conveni  d'Adscripció  a  la 
Universitat Politècnica de València del Centre Florida 
Universitària per a la impartició dels estudis de Grau 
en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. 
 
 
9.  Acord  d'aprovar  el  Conveni  d'Adscripció  a  la 
Universitat Politècnica de València del Centre Florida 
Universitària per a la impartició dels estudis de Grau 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  17 DE 
OCTUBRE DE 2019 
 
1. Acuerdo de aprobar la actualización de miembros 
de la Comisión Académica del Consejo de Gobierno. 
 
 2.  Acuerdo  de  aprobar  la  actualización  de  los 
miembros de la Comisión de Deportes. 
 
 3.  Acuerdo  de  aprobar  el  Protocolo  para  la 
Implantación  de  Planes  de  Autoprotección  y 
Medidas de Emergencia en la Universitat Politècnica 
de València. 
 
 4.  Acuerdo  de  informar  desfavorablemente  la 
solicitud de cambio de departamento de adscripción 
del  Departamento  de  Ingeniería  Mecánica  y  de 
Materiales  al  Departamento  de  Organización  de 
Empresas,  cambio que  implica al mismo  tiempo un 
cambio de área de conocimiento al que está adscrito 
el  profesor  (de  Ingeniería  de  los  Procesos  de 
Fabricación a Organización de Empresas). 
 
 5. Acuerdo de aprobar la adhesión de la Universitat 
Politècnica de València a  la  iniciativa mundial de  los 
centros  de  educación  superior  sobre  el  estado  de 
emergencia climàtica. 
 
 6.  Acuerdo  de  aprobar  la  ratificación  de  la 
candidatura  de  Escuelas  de  Artesanos  de  Valencia 
para  optar  a  la  "Distinció  de  la  Generalitat 
Valenciana al Mèrit Cultural" dentro de los "Premis 9 
d'octubre 2019". 
 
 7.  Acuerdo  de  aprobar  la  propuesta  del  Máster 
Universitario  en  Ciberseguridad  y  Ciberinteligencia 
(MUCC). 
 
 8. Acuerdo de aprobar el Convenio de Adscripción a 
la  Universitat  Politècnica  de  València  del  Centro 
Florida  Universitaria  para  la  impartición  de  los 
estudios  de  Grado  en  Ingeniería  Electrónica 
Industrial y Automática. 
 
 9. Acuerdo de aprobar el Convenio de Adscripción a 
la  Universitat  Politècnica  de  València  del  Centro 
Florida  Universitaria  para  la  impartición  de  los 
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en Enginyeria Mecànica. 
 
10. Acord d'aprovar  l'inici de  tràmits per al disseny 
de  la memòria  de  verificació  del  Grau  en  Disseny 
Arquitectònic d'Interiors. 
 
11. Acord d'aprovar  l'inici de  tràmits per al disseny 
de  la  memòria  de  verificació  del  Grau  en 
Matemàtiques. 
 
12.  Acord  d'aprovar  la  modificació  del  calendari 
acadèmic del curs 2019/2020. 
 
13.  Acord  d'aprovar  la  modificació  dels  límits 
d'admissió en estudis oficials de grau i màster per al 
curs 2019/2020. 
 
14. Acord d'aprovar  la participació de  la Universitat 
Politècnica  de  València  en  l'associació  TIME 
MACHINE ORGANIZATION  (TMO)  ‐ Organization  for 
international cooperation in technology, science and 
cultural heritage. 
 
15. Acord d'aprovar el  reconeixement de  l'empresa 
NELA  BIODYNAMICS,  SL  com  spin‐off  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
16.  Acord  d'aprovar  aprovació,  si  escau,  de  la 
proposta  de  modificació  de  la  participació  de  la 
Universitat Politècnica de València en la READ‐COOP 
SCE with limited liability. 
 
17.  Acord  d'aprovar  la  creació  del  Centre 
d'Investigació de  Tecnologia de  l'Edificació  (C.I.T.E.) 
així com el seu reglament de règim intern. 
 
 
18.  Acord  d'aprovar  la  creació  i  participació  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  en  la  spin‐off 
Ipronics.  
 
19.  Acord  d'aprovar  el  nomenament  de  la  Sra. 
Camila  Miletto,  del  Departament  de  Composició 
Arquitectònica,  com  a  membre  del  Grup 
d'Actualització  i Seguiment de  l'Indicador d'Activitat 
Investigadora. 
 

estudios de Grado en Ingeniería Mecánica. 
 
10. Acuerdo de aprobar el  inicio de trámites para el 
diseño de  la memoria de  verificación del Grado en 
Diseño Arquitectónico de Interiores. 
 
11. Acuerdo de aprobar el  inicio de trámites para el 
diseño de  la memoria de  verificación del Grado en 
Matemáticas. 
 
12.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  del 
calendario académico del curso 2019/2020. 
 
13. Acuerdo de aprobar la modificación de los límites 
de admisión en estudios oficiales de grado y máster 
para el curso 2019/2020. 
 
14.  Acuerdo  de  aprobar  la  participación  de  la 
Universitat  Politècnica de València  en  la  asociación 
TIME  MACHINE  ORGANIZATION  (TMO)  ‐ 
Organization  for  international  cooperation  in 
technology, science and cultural heritage. 
 
15.  Acuerdo  de  aprobar  el  reconocimiento  de  la 
empresa NELA BIODYNAMICS, SL como spin‐off de la 
Universitat Politècnica de València. 
 
16. Acuerdo de aprobar aprobación, si procede, de la 
propuesta de modificación de  la participación de  la 
Universitat Politècnica de València en la READ‐COOP 
SCE with limited liability. 
 
17.  Acuerdo  de  aprobar  la  creación  del  Centro  de 
Investigación  de  Tecnología  de  la  Edificación 
(C.I.T.E.)  así  como  su  reglamento  de  régimen 
interno. 
 
18. Acuerdo  de  aprobar  la  creación  y  participación 
de  la Universitat Politècnica de València en  la  spin‐
off Ipronics. 
 
19.  Acuerdo  de  aprobar  el  nombramiento  de  Dª 
Camila Miletto,  del  Departamento  de  Composición 
Arquitectónica,  como  miembro  del  Grupo  de 
Actualización  y  Seguimiento  del  Indicador  de 
Actividad Investigadora. 
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20. Acord d'aprovar els perfils  i  tribunals de places 
de cossos docents universitaris. 
 
21. Acord d'aprovar  la modificació de  la Relació de 
Llocs  de  treball  del  Personal  d'Administració  i 
Serveis. 
 
22. Acord d'aprovar  l'Oferta d'Ocupació Pública del 
Personal d'Administració i Serveis de 2019. 
 
23. Acord d'aprovar  la modificació de pressupostos 
de  la  Universitat  Politècnica  de  València  per  a 
modificar  la  incorporació del  romanent de  l'exercici 
2018 a l'exercici 2019. 
 
24.  Acord  d'aprovar  la  ratificació  de  l'acord  de  la 
Mesa  Delegada  de  Negociació  del  Personal 
d'Administració i Serveis i Personal d'Investigació per 
a  l'aplicació  del  sistema  de  carrera  professional  i 
l'avaluació de  l'acompliment del personal funcionari 
PAS de la Universitat Politècnica de València. 
 
 
25.  Acord  d'aprovar  l'Informe  Anual  de  Govern 
Corporatiu de la Universitat Politècnica de Valéncia. 
 
 
26. Acord d'aprovar  la modificació de  la Relació de 
Llocs de treball del Personal Docent i Investigador. 
 
 
27.  Acord  d'aprovar  l'acord  sobre  la  venda  de 
participacions  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València en la spin‐off VLC PHOTONICS SL. 
 
28. Acord d'aprovar els següents Títols Propis:  
 
1.  Màster  en  Comunicació  Digital  i  Experiència 
d'Usuari (UX /IU).  
2. Màster en Neurocomunicación i Neurovendes. 
3. Màster  en  Innovació  de  Processos  en  la  Gestió 
Pública. 
 
 

20. Acuerdo de aprobar  los perfiles y  tribunales de 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 
 
21.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
Relación  de  Puestos  de  trabajo  del  Personal  de 
Administración y Servicios. 
 
22. Acuerdo de aprobar la Oferta de Empleo Público 
del Personal de Administración y Servicios de 2019. 
 
23.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de 
presupuestos  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  para  modificar  la  incorporación  del 
remanente del ejercicio 2018 al ejercicio 2019. 
 
24. Acuerdo  de  aprobar  la  ratificación  del  acuerdo 
de la Mesa Delegada de Negociación del Personal de 
Administración  y  Servicios  y  Personal  de 
Investigación  para  la  aplicación  del  sistema  de 
carrera  profesional  y  la  evaluación  del  desempeño 
del  personal  funcionario  PAS  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
25.  Acuerdo  de  aprobar  el  Informe  Anual  de 
Gobierno  Corporativo  de  la  Universitat  Politècnica 
de Valéncia. 
 
26.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente 
e Investigador. 
 
27. Acuerdo de aprobar el acuerdo sobre la venta de 
participaciones  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València en la spin‐off VLC PHOTONICS SL. 
 
28.  Acuerdo  de  aprobar  los  siguientes  Títulos 
Propios:   
1. Máster en Comunicación Digital y Experiencia de 
Usuario (UX /IU). 
2. Máster en Neurocomunicación y Neuroventas  
3. Máster en  Innovación de Procesos en  la Gestión 
Pública. 
 

 

   


