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ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 21 DE 
DESEMBRE DE 2017

1. Aprovar la modificació parcial de les comissions de caràcter 
general

2. Aprovar la renovació parcial dels membres de la Comissió 
de Reclamacions

3. Aprovar la renovació parcial dels membres del grup de 
treball de la revisió de la NOA

4. Aprovar la renovació parcial dels membres del grup de 
treball de l’índex d’activitat acadèmica (IAA)

5. Aprovar la renovació parcial dels membres del grup de 
treball de seguiment i actualització de l’IAI

6. Aprovar la participació de la Universitat Politècnica 
de València en el patronat de la Fundació Comunitat 
Valenciana - Regió Europea com a patró electiu per un 
període de cinc anys

7. Aprovar l’adhesió de la Universitat Politècnica de València 
a la iniciativa Presidents United to Solve Hunger (PUSH)

8. Aprovar el suport de la Universitat Politècnica de València 
a la Coalició per a definir els principis en què s’havien de 
basar les Normes Internacionals d’Ètica (IES) en el sector 
immobiliari

9. Aprovar el II Pla d’Igualtat (2017-2020) de la Universitat 
Politècnica de València

10. Aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Uni-
versitat Politècnica de València

11. Aprovar la Normativa del Registre Electrònic de la Univer-
sitat Politècnica de València

12. Aprovar la concessió de la Medalla XXV Anys de la 
Universitat Politècnica de València

13. Aprovar l’oferta d’ocupació pública del personal d’admi-
nistració i serveis per a l’any 2017

14. Aprovar la modificació parcial de la Normativa Marc de 
Treball Final de Grau i Final de Màster de la Universitat 
Politècnica de València

15. Aprovar l’eliminació del requisit de competència lingüís-
tica d’idioma de castellà per a l’accés als graus que 
s’imparteixen a l’Escola Politècnica Superior de Gandia

16. Aprovar el conveni d’adscripció a la Universitat Politèc-
nica de València del Centre Florida Universitària per a la 
impartició dels estudis de Grau en Disseny i Desenvo-
lupament de Videojocs i Experiències Interactives 

17. Aprovar les modificacions substancials en títols de grau 
i màster

18. Aprovar el canvi de nom del Centre d’Investigació 
mixt UPV-CSIC Institut d’Instrumentació per a Imatge 
Molecular per Institut d’Instrumentació per a Imatge 
Mèdica

19. Aprovar el reconeixement de l’empresa Quatechnion, SL, 
com a spin-off de la Universitat Politècnica de València

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 21 
DE DICIEMBRE DE 2017

1. Aprobación de la modificación parcial de las Comisiones 
de Carácter General

2. Aprobación de la renovación parcial de los miembros de la 
Comisión de Reclamaciones

3. Aprobación de la renovación parcial de los miembros del 
Grupo de trabajo de la revisión de la NOA

4. Aprobación de la renovación parcial de los miembros del 
Grupo de trabajo del Índice de Actividad Académica (IAA)

5. Aprobación de la renovación parcial de los miembros del 
Grupo de trabajo de Seguimiento y Actualización del IAI

6. Aprobación de la participación de la Universitat Politècni-
ca de València en el patronato de la Fundació Comunitat 
Valenciana - Regió Europea como patrono electivo por un 
período de cinco años

7. Aprobación de la adhesión de la Universitat Politècnica de 
València a la iniciativa Presidents United to Solve Hunger 
(PUSH)

8. Aprobación del apoyo de la Universitat Politècnica de Va-
lència a la Coalición para definir los principios en que de-
bían basarse las Normas Internacionales de Ética (IES) en 
el sector inmobiliario

9. Aprobación del II Plan de Igualdad (2017-2020) de la Uni-
versitat Politècnica de València

10. Aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Universitat Politècnica de València

11. Aprobación de la Normativa del Registro Electrónico de la 
Universitat Politècnica de València

12. Aprobación de la concesión de la Medalla XXV Años de 
la Universitat Politècnica de València

13. Aprobación de la Oferta de Empleo Público del Personal 
de Administración y Servicios para el año 2017

14. Aprobación de la modificación parcial de la Normativa 
Marco de Trabajo Fin de Grado y Fin de Máster de la Uni-
versitat Politècnica de València

15. Aprobación de la eliminación del requisito de competen-
cia lingüística de idioma de castellano para el acceso a los 
grados que se imparten en la Escuela Politécnica Superior 
de Gandia

16. Aprobación del convenio de adscripción a la Universitat 
Politècnica de València del Centro Florida Universitària 
para la impartición de los estudios de Grado en Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas 

17. Aprobación de las modificaciones sustanciales en títulos 
de Grado y Máster

18. Aprobación del cambio de nombre del Centro de Investi-
gación mixto UPV-CSIC Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular por Instituto de Instrumentación para 
Imagen Médica

19. Aprobación del reconocimiento de la empresa Qua-
technion, SL, como Spin Off de la Universitat Politècnica 
de València
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20. Aprobación de la participación de la Universitat Politèc-
nica de València en la Asociación The UniversAAL loT 
Coalition (AISBL)

21. Aprobación del Reglamento para la Evaluación de la Ac-
tividad de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transfe-
rencia en la Universitat Politècnica de València

22. Aprobación del nombramiento como profesor Emérito de:
D. Antonio Mulet Pons
D. Ramón Serrano Salom

23. Aprobación del presupuesto de la Universitat Politècnica 
de València para el 2018

24. Aprobación de los Presupuestos de 2018 de las Entidades 
dependientes de la Universitat Politècnica de València:

- Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad Po-
litécnica de la Innovación

- Fundación Servipoli de la Comunidad Valenciana
- Fundación CEDAT de la Comunidad Valenciana
- CEDAT - AG, SL

25. Aprobación de mantener los mismos pesos del Índice de 
Actividad Académica (IAA) y que son los siguientes: 70% 
para las actividades docentes, 23% para las de investiga-
ción y 7% para las de gestión

26. Aprobación del acuerdo adoptado en la Mesa de Nego-
ciación del PAS en relación al Plan de Evaluación para el 
acceso y progresión de la carrera profesional horizontal 
de los años 2017 y 2018

27. Aprobación de los siguientes Títulos Propios de nueva 
implantación: 

*Máster en Business Innovation: Competencias y Her-
ramientas Avanzadas para la Generación de Inno-
vación

- Diploma de Especialización en Herramientas y 
Competencias para la Generación de Innovación

- Diploma de Especialización en Herramientas 
Avanzadas para la Generación de Innovación

*Máster en Neuromarketing Aplicado
- Diploma de Especialización en Marketing
- Diploma de Especialización en Neuromarketing

*Máster en Marketing y Comunicación Digital
- Diploma de Especialización en Marketing
- Diploma de Especialización en Comunicación 

Digital 
28. Aprobación de las actualizaciones académicas de los si-

guientes Títulos Propios: 
*Máster en Dirección de Marketing y Comunicación 

Empresarial
- Diploma de Especialización en Marketing
- Diploma de Especialización en Comunicación Em-

presarial 
29. Aprobación de las actualizaciones de los precios públi-

cos a aplicar en los Títulos Propios ofertados en el curso 
2017-2018, en los casos de modificaciones de menor 
cuantía respecto de precios precedentes

20. Aprovar la participació de la Universitat Politècnica de 
València en l’associació The UniversAAL loT Coalition 
(AISBL)

21. Aprovar el Reglament per a l’Avaluació de l’Activitat 
d’Investigació, Desenvolupament, Innovació i Transfe-
rència a la Universitat Politècnica de València

22. Aprovar el nomenament com a professor emèrit del:
Sr. Antonio Mulet Pons
Sr. Ramón Serrano Salom

23. Aprovar el pressupost de la Universitat Politècnica de 
València per a 2018

24. Aprovar els pressupostos de 2018 de les entitats 
dependents de la Universitat Politècnica de València:

- Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat Politèc-
nica de la Innovació

- Fundació Servipoli de la Comunitat Valenciana
- Fundació CEDAT de la Comunitat Valenciana
- CEDAT - AG, SL

25. Aprovar de mantenir els mateixos pesos de l’índex d’acti-
vitat acadèmica (IAA), que són els següents: 70% per a 
les activitats docents, 23% per a les d’investigació i 7% 
per a les de gestió

26. Aprovar l’acord adoptat en la Mesa de Negociació del PAS 
amb relació al Pla d’Avaluació per a l’accés i progressió de 
la carrera professional horitzontal dels anys 2017 i 2018

27. Aprovar els títols propis següents de nova implantació:
 

*Màster en Business Innovation: Competències i Eines 
Avançades per a la Generació d’Innovació:

- Diploma d’Especialització en Eines i Compe-
tències per a la Generació d’Innovació

- Diploma d’Especialització en Eines Avançades 
per a la Generació d’Innovació

*Màster en Neuromàrqueting Aplicat:
- Diploma d’Especialització en Màrqueting
- Diploma d’Especialització en Neuromàrqueting

*Màster en Màrqueting i Comunicació Digital
- Diploma d’Especialització en Màrqueting
- Diploma d’Especialització en Comunicació Digital 

28. Aprovar les actualitzacions acadèmiques dels títols propis 
següents: 

*Màster en Direcció de Màrqueting i Comunicació 
Empresarial

-Diploma d’Especialització en Màrqueting
-Diploma d’Especialització en Comunicació Em-

presarial 
29. Aprovar les actualitzacions dels preus públics a aplicar en 

els títols propis oferits en el curs 2017-2018, en els casos 
de modificacions de menor quantia respecte de preus 
precedents


