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ACORDS  DEL  CONSELL  DE  GOVERN  DE  15 
D'OCTUBRE DE 2020 
 
1.  Acord  d'aprovar  la  renovació  de  la 
distinció  de  Professor  Ad  Honorem  al  Sr. 
Arturo  Martínez  Boquera  del  Departament 
de  Mecànica  dels  Medis  Continus  i  Teoria 
d'Estructures. 
2. Acord d'aprovar el Reglament de Registre 
d'Entitats  Jurídiques  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
3. Acord d'aprovar  la Normativa d'Ús de  les 
Biblioteques de  la Universitat Politècnica de 
València. 
4. Acord  d'aprovar  els  límits  d'admissió  per 
continuació d'estudis, en estudis de grau, per 
al curs 2020/2021. 
5. Acord d'aprovar els  informes de validació 
per a les propostes de nous Graus: 
 
• Grau en Enginyeria Física 
• Grau en Enginyeria  Informàtica  Industrial  i 
Robòtica 
6.  Acord  d'aprovar  les  memòries  de 
verificació de nous Graus: 
• Grau en Enginyeria Física 
• Grau en Informàtica Industrial i Robòtica 
7.  Acord  d'aprovar  les  memòries  de 
verificació de nous Màsters: 
•  Màster  Universitari  en  Ramaderia  de 
Precisió 
• Màster Universitari en Mecànica de Fluids 
Computacional 
8.  Acord  d'aprovar  les  modificacions  dels 
programes de doctorat en: 
• Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental 
• Enginyeria Tèxtil 
• Informàtica 
• Tecnologies per a la Salut i el Benestar 
• Telecomunicació 
9.  Acord  d'aprovar  la  participació  de  la 
Universitat Politècnica de València en la spin‐
off Transkriptorium. 
10.  Acord  d'aprovar  la  creació  del  Centre 
d'Investigació  en  “Direcció  de  Projectes, 
Innovació i Sostenibilitat” (PRINS). 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 
15 DE OCTUBRE DE 2020 
 
1.  Acuerdo  de  aprobar  la  renovación  de  la 
distinción  de  Profesor  Ad  Honorem  a  D. 
Arturo Martínez Boquera del Departamento 
de  Mecánica  de  los  Medios  Continuos  y 
Teoría de Estructuras. 
2.  Acuerdo  de  aprobar  el  Reglamento  de 
Registro  de  Entidades  Jurídicas  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
3. Acuerdo de aprobar  la Normativa de Uso 
de  las  Bibliotecas  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
4.  Acuerdo  de  aprobar  los  límites  de 
admisión  por  continuación  de  estudios,  en 
estudios de grado, para el curso 2020/2021. 
5.  Acuerdo  de  aprobar  los  informes  de 
validación  para  las  propuestas  de  nuevos 
Grados: 
• Grado en Ingeniería Física 
• Grado en  Ingeniería  Informática  Industrial 
y Robótica 
6.  Acuerdo  de  aprobar  las  memorias  de 
verificación de nuevos Grados:  
• Grado en Ingeniería Física 
• Grado en Informática Industrial y Robótica 
7.  Acuerdo  de  aprobar  las  memorias  de 
verificación de nuevos Másters:  
•  Máster  Universitario  en  Ganadería  de 
Precisión 
•  Máster  Universitario  en  Mecánica  de 
Fluidos Computacional  
8. Acuerdo de aprobar las modificaciones de 
los programas de doctorado en:  
• Ingeniería del Agua y Medioambiental 
• Ingeniería Textil 
• Informática 
• Tecnologías para la Salud y el Bienestar 
• Telecomunicación  
9. Acuerdo de aprobar  la participación de  la 
Universitat Politècnica de València en la spin‐
off Transkriptorium.  
10.  Acuerdo  de  aprobar  la  creación  del 
Centro  de  Investigación  en  “Dirección  de 
Proyectos,  Innovación  y  Sostenibilidad” 
(PRINS) . 
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11.  Acord  d'aprovar  la  participació  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  en 
European  Open  Science  Cloud  Association 
(EOSCS). 
12.  Acord  d'aprovar  la  modificació  del 
Reglament regulador de  l'ocupació temporal 
d'espais i instal∙lacions a la Ciutat Politècnica 
de  la  Innovació de  la Universitat Politècnica 
de València. 
13.  Acord  d'aprovar  la  modificació  del 
Reglament  per  a  l'avaluació  de  l'activitat 
d'investigació, desenvolupament,  innovació  i 
transferència  a  la Universitat  Politècnica  de 
València. 
14.  Acord  de  ratificar  la  participació  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  en 
l'Associació  INNDROMEDA:  Aliança  en 
Tecnologies  Habilitadores  per  al  sistema 
productiu de la Comunitat Valenciana i el seu 
sector públic. 
15.  Acord  d'aprovar  el  suport  a  la 
candidatura al Premi Nacional d'Investigació 
Alejandro  Malaspina  del  Professor  Sr.  José 
Jaime Gómez Hernández. 
16.  Acord  d'aprovar  la  modificació  de  la 
Relació  de  Llocs  de  Treball  del  Personal 
Docent i Investigador. 
17.  Acord  d'aprovar  el  conveni  de 
reciprocitat  entre  les  universitats  públiques 
de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  la 
percepció  del  complement  de  carrera 
administrativa. 
18.  Acord  d'aprovar  el  Conveni  de 
reciprocitat entre  la Generalitat, a  través de 
la  Conselleria  de  Justícia,  Interior  i 
Administració  Pública  i  la  Universitat 
Politècnica de València per a la percepció del 
complement de carrera administrativa. 
19.  Acord  d'aprovar  el  procediment  per  a 
autoritzacions  de  Comissions  de  Serveis 
internes  en  l'àmbit  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
20.  Acord  d'aprovar  la  modificació  de  la 
Normativa  de  Formació  del  Personal 
d'Administració i Serveis i d'Investigació de la 
Universitat Politècnica de València. 
21. Acord d'aprovar els barems d'aplicació en 

11. Acuerdo de aprobar la participación de la 
Universitat  Politècnica  de  València  en 
European  Open  Science  Cloud  Association 
(EOSCS). 
12. Acuerdo  de  aprobar  la modificación del 
Reglamento  regulador  de  la  ocupación 
temporal  de  espacios  e  instalaciones  en  la 
Ciudad  Politécnica  de  la  Innovación  de  la 
Universitat Politècnica de València.  
13. Acuerdo  de  aprobar  la modificación del 
Reglamento  para  la  evaluación  de  la 
actividad  de  investigación,  desarrollo, 
innovación  y  transferencia  en  la Universitat 
Politècnica de València.  
14. Acuerdo de ratificar la participación de la 
Universitat  Politècnica  de  València  en  la 
Asociación  INNDROMEDA:  Alianza  en 
Tecnologías  Habilitadoras  para  el  sistema 
productivo de  la Comunitat Valenciana y  su 
sector público.  
15.  Acuerdo  de  aprobar  el  apoyo  a  la 
candidatura  al  Premio  Nacional  de 
Investigación  Alejandro  Malaspina  del 
Profesor D. José Jaime Gómez Hernández. 
16. Acuerdo de aprobar la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal 
Docente e Investigador.  
17.  Acuerdo  de  aprobar  el  convenio  de 
reciprocidad entre las universidades públicas 
de  la  Comunidad  Valenciana  para  la 
percepción  del  complemento  de  carrera 
administrativa.  
18.  Acuerdo  de  aprobar  el  Convenio  de 
reciprocidad entre la Generalitat, a través de 
la  Conselleria  de  Justicia,  Interior  y 
Administración  Pública  y  la  Universitat 
Politècnica  de  València  para  la  percepción 
del complemento de carrera administrativa.  
19.  Acuerdo  de  aprobar  el  procedimiento 
para  autorizaciones  de  Comisiones  de 
Servicios  internas  en  el  ámbito  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
20. Acuerdo de aprobar la modificación de la 
Normativa  de  Formación  del  Personal  de 
Administración y Servicios y de Investigación 
de la Universitat Politècnica de València. 
21.  Acuerdo  de  aprobar  los  baremos  de 
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els  processos  selectius  de  Personal 
d'Administració i Serveis: Estabilització, lliure 
i promoció interna. 
22.  Acord  d'aprovar  l'Informe  Anual  de 
Govern  Corporatiu  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
23. Acord d'aprovar els perfils  i  tribunals de 
places de cossos docents universitaris. 

aplicación  en  los  procesos  selectivos  de 
Personal  de  Administración  y  Servicios: 
Estabilización, libre y promoción interna.  
22. Acuerdo de aprobar el  Informe Anual de 
Gobierno  Corporativo  de  la  Universitat 
Politècnica de Valencia . 
23.  Acuerdo  de  aprobar  los  perfiles  y 
tribunales  de  plazas  de  cuerpos  docentes 
universitarios. 

 
   


