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ACORDS  DEL  CONSELL  DE  GOVERN  DE  19  DE 
DESEMBRE DE 2019 
 
1. Acord d'aprovar  l'actualització de membres de  la 
Comissió de Promoció del Professorat del Consell de 
Govern. 
 
2. Acord  d'aprovar  l'actualització  de membre  de  la 
Comissió de Reclamacions. 
 
3. Acord d'aprovar  la designació de representant de 
la Universitat  Politècnica  de  València  en  el  Consell 
Social de la Ciutat de València. 
 
 
4. Acord d'aprovar  la modificació del Reglament de 
Règim  Electoral  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
5.  Acord  d'aprovar  la  convocatòria  i  calendari 
d'eleccions a representants del Claustre Universitari, 
sector Alumnat, en el Consell de Govern. 
 
 
6.  Acord  d'aprovar  el  nomenament  com  a  Doctor 
Honoris causa del Sr. Francisco Javier Benedicto Ruiz.
 
 
7.  Acord  d'aprovar  la  concessió  de  la Medalla  XXV 
anys de la Universitat Politècnica de València. 
 
8.  Acord  d'aprovar  l'adhesió  de  la  Universitat 
Politècnica de València a l'associació Audiovisual and 
Integrated Experience Association (AVIXA). 
 
9.  Acord  d'aprovar  l'adhesió  a  l'Associació  Cultural 
de  l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, 
Canales  i  Ports  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
10. Acord d'aprovar el Conveni de Cooperació entre 
la  Universitat  Politècnica  de  València  i  la  Falla 
Avinguda  Tarongers‐Universitat  Politècnica‐Camí  de 
Vera  per  a  la  realització  d'activitats  culturals  i 
autorització  d'ocupació  temporal  d'espais  i 
instal∙lacions al campus de Vera. 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  19 DE 
DICIEMBRE DE 2019 
 
1. Acuerdo de aprobar la actualización de miembros 
de  la  Comisión  de  Promoción  del  Profesorado  del 
Consejo de Gobierno. 
  
 2. Acuerdo de aprobar  la actualización de miembro 
de la Comisión de Reclamaciones. 
 
 3.  Acuerdo  de  aprobar  la  designación  de 
representante  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  en  el  Consejo  Social  de  la  Ciudad  de 
Valencia. 
  
 4.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  del 
Reglamento  de Régimen  Electoral  de  la Universitat 
Politècnica de València. 
  
 5. Acuerdo de aprobar  la convocatoria y calendario 
de  elecciones  a  representantes  del  Claustro 
Universitario,  sector  Alumnado,  en  el  Consejo  de 
Gobierno. 
 
 6.  Acuerdo  de  aprobar  el  nombramiento  como 
Doctor  Honoris  Causa  de  D.  Francisco  Javier 
Benedicto Ruiz. 
 
 7. Acuerdo  de  aprobar  la  concesión  de  la Medalla 
XXV años de la Universitat Politècnica de València. 
 
 8. Acuerdo de aprobar la adhesión de la Universitat 
Politècnica  de  València  a  la  asociación  Audiovisual 
and Integrated Experience Association (AVIXA). 
 
 9. Acuerdo de  aprobar  la  adhesión  a  la Asociación 
Cultural de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de  Caminos,  Canales  y  Puertos  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
10. Acuerdo de aprobar el Convenio de Cooperación 
entre la Universitat Politècnica de València y la Falla 
Avinguda  Tarongers‐Universitat  Politècnica‐Camí  de 
Vera  para  la  realización  de  actividades  culturales  y 
autorización  de  ocupación  temporal  de  espacios  e 
instalaciones en el campus de Vera. 
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11. Acord d'aprovar  les memòries de  verificació de 
nous Graus:  
‐ Grau en Matemàtiques. 
‐ Grau en Disseny Arquitectònic d'Interiors. 
 
12. Acord d'aprovar  les memòries de  verificació de 
nous Màsters: 
‐ Màster Universitari en Comunicació Transmèdia. 
‐ Màster Universitari en Social Media  i Comunicació 
Corporativa. 
‐  Màster  Universitari  en  Ciberseguretat  i 
Ciberintel∙ligència. 
‐ Màster Universitari en Intel∙ligència Turística. 
‐ Màster Interuniversitari en Química Sostenible. 
‐ Màster  Universitari  en  Enginyeria  Bioambiental  i 
del Paisatge. 
‐  Màster  Universitari  en  Sistemes  Intel∙ligents  de 
Transport. 
 
13.  Acord  d'aprovar  les modificacions  substancials 
de títols de Grau. 
 
14.  Acord  d'aprovar  les modificacions  substancials 
de títols de Màster. 
 
15.  Acord  d'aprovar  l'extinció  de  l'actual  pla 
d'estudis  del  Màster  Interuniversitari  de  Química 
Sostenible. 
 
16.  Acord  d'aprovar  el  nou  Conveni  del  Màster 
Interuniversitari de Química Sostenible. 
 
17.  Acord  d'aprovar  la  modificació  dels  límits 
d'admissió en estudis oficials de màster per al  curs 
2019/2020. 
 
18. Acord d'aprovar la modificació del Reglament de 
Pràctiques en Empreses. 
 
19.  Acord  d'aprovar  la  participació  en  l'Associació 
"European Organisation for Civil Aviation Equipment 
(EUROCAE). 
 
20. Acord  d'aprovar  l'actualització  de membres  del 
Comitè d'Ètica en Investigació (CEI). 
 
21. Acord d'aprovar el conveni de cooperació entre 

11. Acuerdo de aprobar las memorias de verificación 
de nuevos Grados:  
‐ Grado en Matemáticas. 
‐ Grado en Diseño Arquitectónico de Interiores. 
 
12. Acuerdo de aprobar las memorias de verificación 
de nuevos Másteres: 
‐ Máster Universitario en Comunicación Transmedia 
‐  Máster  Universitario  en  Social  Media  y 
Comunicación Corporativa. 
‐  Máster  Universitario  en  Ciberseguridad  y 
Ciberinteligencia. 
‐ Máster Universitario en Inteligencia Turística. 
‐ Máster Interuniversitario en Química Sostenible. 
‐ Máster Universitario en  Ingeniería Bioambiental  y 
del Paisaje. 
‐ Máster  Universitario  en  Sistemas  Inteligentes  de 
Transporte. 
 
13.  Acuerdo  de  aprobar  las  modificaciones 
sustanciales de títulos de Grado. 
 
14.  Acuerdo  de  aprobar  las  modificaciones 
sustanciales de títulos de Máster. 
 
15. Acuerdo de aprobar  la extinción del actual plan 
de estudios del Máster Interuniversitario de Química 
Sostenible. 
 
16.  Acuerdo  de  aprobar  el  nuevo  Convenio  del 
Máster Interuniversitario de Química Sostenible. 
 
17. Acuerdo de aprobar la modificación de los límites 
de admisión en estudios oficiales de máster para el 
curso 2019/2020. 
 
18.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  del 
Reglamento de Prácticas en Empresas. 
 
19.  Acuerdo  de  aprobar  la  participación  en  la 
Asociación "European Organisation for Civil Aviation 
Equipment (EUROCAE). 
 
20.  Acuerdo  de  aprobar  la  actualización  de 
miembros del Comité de Ética en Investigación (CEI). 
 
21. Acuerdo de aprobar el convenio de cooperación 
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la  Universitat  Politècnica  de  València  i  l'Associació 
Institut de Biomecànica per  a  la  reestructuració de 
l'Institut  Universitari  d'Enginyeria  Mecànica  i 
Biomecànica (I2MB). 
 
22. Acord  d'aprovar  la modificació  de  la  relació  de 
llocs de treball del personal docent i investigador. 
 
 
23.  Acord  d'aprovar  el  pressupost  de  2020  de  les 
Entitats Dependents de  la Universitat Politècnica de 
València: 
‐  Fundació  Agromuseu  de  Vera  de  la  Comunitat 
Valenciana. 
‐ Fundació Politècnica de la Innovació. 
‐ Fundació Servipoli de la Comunitat Valenciana. 
‐ Fundació CEDAT de la Comunitat Valenciana. 
‐ Centre Especial d'Ocupació CEDAT AG, S.L. 
 
24. Acord d'aprovar el pressupost de  la Universitat 
Politècnica de València per al 2020. 
 
25. Acord d'aprovar l'increment retributiu del 0,25% 
d'acord amb el Decret  llei 1/2019, de 18 de gener, 
del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 
de desembre, de pressupostos de  la Generalitat per 
a l'exercici 2019. 
 
26. Acord d'aprovar la distribució de fons addicionals 
corresponents  a  l'any  2018  i  2019  d'acord  amb  el 
que  es  preveu  en  la  Llei  6/2018,  de  3  de  juliol  de 
Pressupostos Generals de  l'Estat per a  l'any 2018,  i 
en el Reial decret  llei 24/2018, de 21 de desembre, 
pel  qual  s'aproven mesures  urgents  en matèria  de 
retribucions en  l'àmbit del  sector públic, destinant‐
los  com  a  contribució  al  Fons  de  Pensions  dels 
empleats d'aquesta Universitat. 
 
 
27. Acord d'aprovar  la  ratificació del Conveni entre 
el Ministeri de Ciència,  Innovació  i Universitats  i  la 
Universitat  Politècnica  de  València  per  a  l'execució 
del  projecte  "Consolidació  i  Ampliació  de  la 
Infraestructura de la Sala Blanca del NTC" cofinançat 
per  FEDER  del  Programa  Operatiu  Plurirregional 
d'Espanya 2014‐2020. 
 

entre  la  Universitat  Politècnica  de  València  y  la 
Asociación  Instituto  de  Biomecánica  para  la 
reestructuración  del  Instituto  Universitario  de 
Ingeniería Mecánica y Biomecánica (I2MB). 
 
22.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
relación de puestos de trabajo del personal docente 
e investigador. 
 
23. Acuerdo de aprobar el presupuesto de 2020 de 
las  Entidades  Dependientes  de  la  Universitat 
Politècnica de València: 
‐  Fundació  Agromuseu  de  Vera  de  la  Comunitat 
Valenciana. 
‐ Fundación Politécnica de la Innovación. 
‐ Fundación Servipoli de la Comunidad Valenciana. 
‐ Fundación CEDAT de la Comunidad Valenciana. 
‐ Centro Especial de Empleo CEDAT  AG, S.L. 
 
24.  Acuerdo  de  aprobar  el  presupuesto  de  la 
Universitat Politècnica de València para el 2020. 
 
25. Acuerdo de aprobar el incremento retributivo del 
0,25% de acuerdo con el Decreto Ley 1/2019, de 18 
de  enero,  del  Consell,  de  modificación  de  la  Ley 
28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2019. 
 
26.  Acuerdo  de  aprobar  la  distribución  de  fondos 
adicionales correspondientes al año 2018 y 2019 de 
acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  6/2018,  de  3  de 
julio de  Presupuestos Generales del  Estado para  el 
año 2018, y en el Real Decreto‐Ley 24/2018, de 21 
de  diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas 
urgentes  en materia  de  retribuciones  en  el  ámbito 
del sector público, destinándolos como contribución 
al  Fondo  de  Pensiones  de  los  empleados  de  esta 
Universitat. 
 
27. Acuerdo de aprobar  la  ratificación del Convenio 
entre  el  Ministerio  de  Ciencia,  Innovación  y 
Universidades  y  la  Universitat  Politècnica  de 
València  para  la  ejecución  del  proyecto 
"Consolidación y Ampliación de la Infraestructura de 
la Sala Blanca del NTC" cofinanciado por FEDER del 
Programa Operativo Plurirregional de España 2014‐
2020. 
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28. Acord d'aprovar els perfils  i  tribunals de places 
de cossos docents universitaris. 
 
29.  Acord  d'aprovar  les  actualitzacions  dels  preus 
públics a aplicar en els Títols Propis oferits en el curs 
2019‐2020, de la Universitat Politècnica de València. 
 
 
30. Acord d'aprovar  la proposta dels següents Títols 
Propis:  
‐ Màster  en  Banca  Privada  i  Gestió  de  la  Riquesa. 
Diploma  d'Especialització  en  Planificació  Financera 
Internacional  Diploma  d'Especialització  en  Anàlisi 
Financera Internacional. 
 
 
 

28. Acuerdo de aprobar  los perfiles y  tribunales de 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 
 
29.  Acuerdo  de  aprobar  las  actualizaciones  de  los 
precios  públicos  a  aplicar  en  los  Títulos  Propios 
ofertados  en  el  curso  2019‐2020,  de  la Universitat 
Politècnica de València. 
 
30.  Acuerdo  de  aprobar  la  propuesta  de  los 
siguientes Títulos Propios:  
 Máster  en  Banca  Privada  y  Gestión  de  la  Riqueza  
Diploma  de  Especialización  en  Planificación 
Financiera Internacional   Diploma de Especialización 
en Análisis Financiero Internacional. 
 


