
BOUPV 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

 

 
 
 

Núm.  133     30/04/2020  3

 

 

Editor: Secretaria General / UPV ∙ D.L.: V‐5092‐2006 ∙ ISSN: 1887‐2298 ∙ www.upv.es/secgen  

 

ACORDS DEL  CONSELL DE GOVERN DE  23 D’ABRIL 
DE 2020 
 
1. Acord d'aprovar l'actualització de membres de les 
Comissions del Consell de Govern de  la Universitat 
Politècnica de València. 
2. Acord d'aprovar  la modificació del Reglament per 
a  la  creació  i  funcionament  de  càtedres  i  aules 
d'empresa de la Universitat Politècnica de València. 
 
3. Acord d'aprovar la modificació de la Normativa de 
creació  de  la  seu  electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
4.  Acord  d'aprovar  la  modificació  del  Reglament 
d'Honors i Distincions de la Universitat Politècnica de 
València. 
5. Acord d'aprovar  la delegació en  la Junta Electoral 
per  a  la  modificació  del  calendari  del  procés 
electoral  per  a  l'elecció  de  la  Defensoria 
Universitària. 
6. Acord d'aprovar  l'adequació dels membres de  la 
Junta Electoral. 
7.  Acord  d'aprovar  la  modificació  dels  límits 
d'admissió en estudis oficials de màster per al  curs 
2020/2021. 
8. Acord d'aprovar l'inici dels tràmits per a generar la 
memòria de  verificació del nou Màster Universitari 
en Ramaderia de Precisió. 
9.  Acord  d'aprovar  la  suspensió  del  Màster 
Universitari en Producció Animal. 
10. Acord d'aprovar la memòria per a la implantació 
del Doble Títol de Màster Universitari en Enginyeria 
Agronòmica  i Màster  Universitari  en  Biotecnologia 
Molecular i Cel∙lular de Plantes. 
 
11. Acord d'aprovar la memòria per a la implantació 
del Doble Títol de Màster Universitari en Enginyeria 
Agronòmica i Màster Universitari en Enologia. 
 
12. Acord d'aprovar la memòria per a la implantació 
del  Doble  Títol  de  Grau  en  Ciència  i  Tecnologia 
d'Aliments  i  Grau  en  Administració  i  Direcció 
d'Empreses. 
13. Acord d'aprovar el conveni d'adscripció entre  la 
Universitat  Politècnica  de  València  i  Escola 
d'Empresaris,  Fundació  de  la  Comunitat Valenciana 
per a la impartició dels estudis de Grau en Enginyeria 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  23 DE 
ABRIL DE 2020 
 
1. Acuerdo de aprobar la actualización de miembros 
de  las  Comisiones  del  Consejo  de  Gobierno  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
2.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  del 
Reglamento  para  la  creación  y  funcionamiento  de 
cátedras  y  aulas  de  empresa  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
3.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
Normativa de  creación de  la  sede electrónica de  la 
Universitat Politècnica de València.  
4.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  del 
Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
5.  Acuerdo  de  aprobar  la  delegación  en  la  Junta 
Electoral  para  la  modificación  del  calendario  del 
proceso  electoral  para  la  elección  de  la Defensoría 
Universitaria. 
6.  Acuerdo  de  aprobar  la  adecuación  de  los 
miembros de la Junta Electoral. 
7. Acuerdo de aprobar la modificación de los límites 
de admisión en estudios oficiales de máster para el 
curso 2020/2021. 
8. Acuerdo de aprobar el  inicio de  los trámites para 
generar la memoria de verificación del nuevo Máster 
Universitario en Ganadería de Precisión. 
9.  Acuerdo  de  aprobar  la  suspensión  del  Máster 
Universitario en Producción Animal. 
10.  Acuerdo  de  aprobar  la  memoria  para  la 
implantación  del  Doble  Título  de  Máster 
Universitario  en  Ingeniería  Agronómica  y  Máster 
Universitario  en  Biotecnología  Molecular  y  Celular 
de Plantas. 
11.  Acuerdo  de  aprobar  la  memoria  para  la 
implantación  del  Doble  Título  de  Máster 
Universitario  en  Ingeniería  Agronómica  y  Máster 
Universitario en Enología. 
12.  Acuerdo  de  aprobar  la  memoria  para  la 
implantación del Doble Título de Grado en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos y Grado en Administración 
y Dirección de Empresas. 
13. Acuerdo de aprobar el  convenio de adscripción 
entre la Universitat Politècnica de València y Escuela 
de  Empresarios,  fundación  de  la  comunidad 
valenciana  para  la  impartición  de  los  estudios  de 
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i Gestió Empresarial. 
14. Acord d'aprovar  la participació de  la Universitat 
Politècnica  de  València  en  l'Associació  Clúster 
AUTOGAS. 
15.  Acord  d'aprovar  el  Pla  d'estabilització  dels 
contractats  en  el  programa  de  captació  de  talent 
“Beatriz  Galindo”  a  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
16.  Acord  d'aprovar  l'acord  pel  qual  es  modifica 
transitòriament el pagament de la taxa per ocupació 
temporal  d'espais  a  la  Ciutat  Politècnica  de  la 
Innovació  com  a  conseqüència  de  la  vigència  de 
l'estat d'alarma. 
17.  Acord  d'aprovar  les  propostes  d'actualitzacions 
dels Títols Propis: 
‐ Màster en Artteràpia. Aspectes educatius, socials  i 
terapèutics  de  l'art  com  a  experiència  de  creació 
acompanyada (90 ECTS). 
‐ Diploma d'Especialització en mediació a  través de 
l'art (40 ECTS). 
‐  Màster  en  Tecnologia  de  Materials  Polimèrics  i 
Composites (80 ECTS). 
18. Acord d'aprovar els següents nous Títols Propis:  
 
‐ Màster en geometries jurídiques (66ECTS). 
‐ Diploma d'especialització en geometries  jurídiques 
(42 ECTS)  
‐ Expert universitari en georreferenciació (18 ECTS).  
 
‐  Màster  en  disseny  tecnològic  de  dispositius 
mecànics i matriceria (60 ECTS). 
‐ Diploma d'especialització en tecnologia i disseny de 
matriceria  (40 ECTS). 
 

Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial. 
14.  Acuerdo  de  aprobar  la  participación  de  la 
Universitat Politècnica de València en  la Asociación 
Clúster AUTOGAS. 
15. Acuerdo de aprobar el Plan de estabilización de 
los  contratados  en  el  programa  de  captación  de 
talento  “Beatriz  Galindo”  en  la  Universitat 
Politècnica de València. 
16.  Acuerdo  de  aprobar  el  acuerdo  por  el  que  se 
modifica  transitoriamente  el  pago  de  la  tasa  por 
ocupación  temporal  de  espacios  en  la  Ciudad 
Politécnica de  la  Innovación  como  consecuencia de 
la vigencia del estado de alarma.  
17.  Acuerdo  de  aprobar  las  propuestas  de 
actualizaciones de los Títulos Propios: 
‐  Máster  en  Arteterapia.  Aspectos  educativos, 
sociales y terapéuticos del arte como experiencia de 
creación acompañada (90 ECTS). 
‐ Diploma de Especialización en mediación a  través 
del arte (40 ECTS). 
‐ Máster en Tecnología de Materiales Poliméricos y 
Composites (80 ECTS). 
18. Acuerdo de aprobar los siguientes nuevos Títulos 
Propios:  
‐ Máster en geometrías jurídicas (66 ECTS). 
‐ Diploma de especialización en geometrías jurídicas 
(42 ECTS)  
‐  Experto  universitario  en  georreferenciación  (18 
ECTS)  
‐  Máster  en  diseño  tecnológico  de  dispositivos 
mecánicos y matricería (60 ECTS). 
‐ Diploma de especialización en  tecnología y diseño 
de matricería (40 ECTS). 
 
 

 

   


