
BOUPV Butlletí Oficial de la
Universitat Politècnica

de València

p. 29 n83 · 09/2014

CONVENIS SIGNATS PER LA UNIVERSITAT POLITÈC-
NICA DE VALÈNCIA I DIPOSITATS A LA SECRETARIA
GENERAL DE LA UNIVERSITAT DES DE LA PUBLICA-
CIÓ DE L’ANTERIOR NÚMERO DEL BOUPV

CONVENIOS FIRMADOS POR LA UNIVERSITAT POLI-
TÈCNICA DE VALÈNCIA Y DEPOSITADOS EN LA SE-
CRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSITAT DESDE LA
PUBLICACIÓN DEL ANTERIOR NÚMERO DEL BOUPV

Conveni

Convenio

Tipus de conveni

Tipo de convenio

Objecte del conveni

Objeto del convenio

Signatura

Firma

Conveni entre la Universitat de València
i la Universitat Politècnica de València
per a la realització de pràctiques exter-
nes d’estudiants

Convenio entre la Universitat de Valèn-
cia y la Universitat Politècnica de Valèn-
cia para la realización de prácticas exter-
nas de estudiantes

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Establir les condicions perquè un
alumne de la Universitat de Va-
lència realitze pràctiques formati-
ves externes a l’Institut Agrofores-
tal del Mediterrani

Establecimiento de las condicio-
nes para que un alumno de la
Universitat de València realice
prácticas formativas externas en
el Instituto Agroforestal del Medi-
terráneo

07/06/10

Conveni singular entre la Universitat Po-
litècnica de València i la cooperativa
agrícola industrial Victoria, RL, per a
la realització de pràctiques d’estudiants
del Màster Universitari en Cooperació al
Desenvolupament

Convenio singular entre la Universitat
Politècnica de València y la cooperativa
agrícola industrial Victoria R.L. para la
realización de prácticas de estudiantes
del Máster Universitario en Cooperación
al Desarrollo

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Rebre a la Cooperativa Agríco-
la e Industrial Victoria, RL, d’una
alumna de la Universitat Politèc-
nica de València per a pràctiques
de màster

Recepción en la Cooperativa
Agrícola e Industrial Victoria R.L.
de una alumna de la Universitat
Politècnica de València para prác-
ticas de Máster

27/09/2013

Conveni de col.laboració per a la impar-
tició conjunta del Màster Universitari de
Química Sostenible entre les universitats
Jaume I de Castelló, Politècnica de Va-
lència, Pública de Navarra, València, Ex-
tremadura i Castella-la Manxa

Convenio de colaboración para la impar-
tición conjunta del Máster Universitario
de Química Sostenible entre las Univer-
sidades Jaume I de Castellón, Politècni-
ca de València, pública de navarra, va-
lencia, Extremadura y Castilla-La Man-
cha

Formació reglada

Formación regla-
da

Establir les condicions de col-
laboració entre les universitats
signants per a elaborar i organit-
zar el Màster Universitari en Quí-
mica Sostenible

Establecimiento de las condicio-
nes de colaboración entre las Uni-
versidades firmantes para la ela-
boración y organización del Más-
ter Universitario en Química Sos-
tenible

30/09/2013

Acord marc de col.laboració entre la Uni-
versitat Politècnica de València i la Fede-
ració Valenciana de Municipis i Provínci-
es

Marc Definir un marc àgil de col-
laboració que permeta el desen-
volupament conjunt de projec-
tes concrets d’interès mutu per
a ambdues parts, i estretir-ne
les relacions, unir esforços i es-
tablir normes àmplies d’actuació
que canalitzen i incrementen, dins
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Acuerdo marco de colaboración entre la
Universitat Politècnica de València y la
Federación Valenciana de Municipios y
Provincias

Marco

d’un marc preestablit, els contac-
tes i col.laboracions

Definición de un marco ágil de co-
laboración que permita el desa-
rrollo conjunto de proyectos con-
cretos de interés mutuo para am-
bas partes, estrechando sus rela-
ciones, aunando esfuerzos y es-
tableciendo normas amplias de
actuación que encaucen e in-
crementen, dentro de un marco
preestablecido, los contactos y
colaboraciones

29/11/2013

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i Saint Go-
bain Pam España pel qual es patrocinen
actuacions a la Universitat

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y Saint
Gobain Pam España por el que se pa-
trocinan actuaciones en la Universitat

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Establir les condicions per a la
subvenció del curs titulat “Las vál-
vulas en los sistemas de distribu-
ción de agua”

Establecer las condiciones para
la subvención del curso titulado
“Las válvulas en los sistemas de
distribución de agua”

30/11/2013

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i l’Arxiu His-
tòric Cercle Fotogràfic la Gòndola per a
establir un programa individual d’inter-
canvi de doctorat

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y el Ar-
chivo Històrico Círculo Fotogràfico la
Gòndola para el establecimiento de un
programa individual de intercambio de
doctorado

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Determinar les condicions per a
establir un programa individual
d’intercanvi per a cobrir l’estada
d’un estudiant de doctorat del pro-
grama de conservació i restaura-
ció de béns culturals de la Uni-
versitat Politècnica de València a
l’Arxiu Històric Cercle Fotogràfic
la Gòndola

Determinación de las condiciones
para el establecimiento de un pro-
grama individual de intercambio
para cubrir la estancia de un es-
tudiante de doctorado del progra-
ma de conservación y restaura-
ción de bienes culturales de la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia en el Archivo histórico Círculo
Fotogràfico la Gòndola

03/02/2014

Addenda al conveni de creació de la Cà-
tedra DKV Art i Salut entre l’empresa
DKV Assegurances i la Universitat Poli-
tècnica de València per a la renovació de
la Càtedra DKV d’Art i Salut

Adenda al convenio de creación de la
Cátedra DKV Arte Y Salud entre la em-
presa DKV Seguros y la Universitat Po-
litècnica de València para la renovación

Càtedra i aula
d’empresa

Cátedra y aula de
empresa

Renovar la Càtedra DKV d’Art i
Salut la finalitat de la qual és
desenvolupar activitats docents,
promoció i integració que afavo-
risquen la producció en investiga-
ció artística dels estudiants de la
Facultat de Belles Arts, així com
activitats de promoció de l’art en
general per un període d’un any

Renovación la Cátedra DKV de
Arte y Salud cuya finalidad es el
desarrollo de actividades docen-
tes, de promoción e integración

05/02/2014
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de la Cátedra DKV de Arte y Salud que favorezcan la producción en
investigación artística de los es-
tudiantes de la Facultad de Be-
llas Artes, así como actividades
de promoción del arte en general
por un periodo de un año

Conveni marc de cooperació interinstitu-
cional subscrit entre la Universitat Poli-
tècnica de València i la Universitat Catò-
lica de Colòmbia

Convenio marco de cooperación interins-
titucional celebrado entre la Universitat
Politècnica de València y la Universidad
Católica de Colombia

Marc

Marco

Establir les condicions per a unir
esforços i aportar recursos hu-
mans, físics i financers per a
avançar activitats que impliquen
l’enfortiment, desenvolupament i
progrés de les dues institucions

Establecimiento de las condicio-
nes para aunar esfuerzos y apor-
tar recursos humanos, físicos y
financieros para adelantar activi-
dades que conlleven al fortaleci-
miento, desarrollo y progreso de
las dos instituciones

06/02/2014

Addenda a l’acord de cooperació entre la
Universitat Politècnica de València i An-
toni de Pàdua Aura Gómez per a la rea-
lització del programa de ràdio “Interfase”

Adenda al acuerdo de cooperación en-
tre la Universitat Politècnica de València
y Antoni de Pàdua Aura Gómez para la
realización del programa de radio “Inter-
fase”

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Modificar la clàusula tercera de
l’acord signat el 28 de març de
2012 i inclusió d’una clàusula so-
bre protecció de dades de caràc-
ter personal

Modificación de la cláusula terce-
ra del acuerdo firmado el 28 de
marzo de 2012 e inclusión de una
cláusula sobre Protección de Da-
tos de Carácter Personal

10/02/2014

Addenda a l’acord de cooperació entre la
Universitat Politècnica de València i José
Manuel Barragán Grando per a la realit-
zació del programa de ràdio “¡Cómo está
el patio!”

Adenda al acuerdo de cooperación en-
tre la Universitat Politècnica de València
y José Manuel Barragán Grando para la
realización del programa de radio “¡Co-
mo está el patio!”

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Modificar la clàusula tercera:
compromís de lliurament d’un
programa per mes natural

Modificación cláusula tercera:
compromiso de entrega de un
programa por mes natural

10/02/2014

Addenda a l’acord de cooperació entre la
Universitat Politècnica de València i Bor-
ja Gorostiza Senante per a la realització
del programa de ràdio “Celtismos”

Adenda al acuerdo de cooperación en-
tre la Universitat Politècnica de València
y Borja Gorostiza Senante para la reali-
zación del programa de radio Celtismos

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Modificar la clàusula tercera i in-
clusió d’una clàusula amb relació
a la protecció de dades de caràc-
ter personal

Modificación de la cláusula terce-
ra e inclusión de una cláusula en
relación a la Protección de datos
de carácter persona

10/02/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Wain
Asesores Energéticos, SL, per a la realit-

Cessió d’espais Establir les condicions per a col-
laborar en activitats de formació
de personal, d’investigació cien-
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zació d’activitats de formació, investiga-
ció científica i desenvolupament tecnolò-
gic i ocupació

Acuerdo marco de cooperación entre
la Universitat Politècnica de València y
Wain Asesores Energéticos S.L. para
realizar actividades de formación, inves-
tigación científica y desarrollo tecnológi-
co y ocupación

Cesión de espa-
cios

tífica i desenvolupament tecno-
lògic, així com l’autorització d’o-
cupació temporal dels espais i
instal.lacions a la Ciutat Politècni-
ca de la Innovació

Establecimiento de las condicio-
nes para colaborar en actividades
de formación de personal, de in-
vestigación científica y desarrollo
tecnológico, así como la autori-
zación de ocupación temporal de
los espacios e instalaciones en la
Ciudad Politécnica de la Innova-
ción

12/02/2014

Acord de consorci entre la Universitat
Politècnica de València i la Universitat de
Porto per al desenvolupament del pro-
grama MEDIS

Acuerdo de consorcio entre la Universitat
Politècnica de València y la Universidad
de Oporto para el desarrollo del Progra-
ma MEDIS

Acció internacio-
nal

Acción internacio-
nal

Establir els drets i les obligacions
entre el coordinador i els partici-
pants en el desenvolupament del
projecte “A Methodology for the
Formation of Highly Qualified En-
gineers at Master’s Level in the
Design and Development Indus-
trial Informatics Systems- MEDIS”

Establecimiento de los derechos
y obligaciones entre el coordina-
dor y los participantes en el desa-
rrollo del Proyecto “A Methodo-
logy for the Formation of Highly
Qualified Engineers at Master’s
Level in the Design and De-
velopment Industrial Informatics
Systems- MEDIS”

24/02/2014

Acord de cooperació per al desenvolupa-
ment del projecte Tabula Nova entre l’A-
cadèmia de Belles Arts de Catània, l’Aca-
dèmia d’Art i Disseny Eugeniusz Geppert
de Breslau i la Universitat Politècnica de
València

Acuerdo de cooperación para el desarro-
llo del Proyecto “Tabula Nova” entre l’ac-
cademia di Belle Arti di Catania, Euge-
niusz Geppert Academy of Art and De-
sign in Worclaw y la Universitat Politècni-
ca de València

Innovació, investi-
gació i transferèn-
cia de tecnologia

Innovación, inves-
tigación y transfe-
rencia de tecnolo-
gía

Establir les condicions per al
desenvolupament del projecte Ta-
bula Nova

Establecimiento de las condicio-
nes para el desarrollo del Proyec-
to “Tabula Nova”

27/02/2014

Conveni de col.laboració tecnològica en-
tre la Universitat Politècnica de València
i la Universitat de Conca

Convenio de colaboración tecnológica,
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia y la Universidad de Cuenca

Innovació, investi-
gació i transferèn-
cia de tecnologia

Innovación, inves-
tigación y transfe-
rencia de tecnolo-
gía

Establir les condicions per a la
cessió del programari del sistema
Polimèdia a la Universitat de Con-
ca

Establecimiento de las condicio-
nes para la cesión del software
del sistema Polimedia a la Univer-
sidad de Cuenca

10/03/2014
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Conveni específic de col.laboració tecno-
lògica entre la Universitat Politècnica de
València i la Universitat de Conca

Convenio específico de colaboración tec-
nológica entre la Universitat Politècnica
de València y la Universidad de Cuenca

Innovació, investi-
gació i transferèn-
cia de tecnologia

Innovación, inves-
tigación y transfe-
rencia de tecnolo-
gía

Establir les condicions que es-
tableixen la col.laboració en les
tasques de formació i assistència
tècnica en la implantació de Poli-
mèdia amb part del personal tèc-
nic de la Universitat Politècnica
de València

Establecimiento de las condicio-
nes que establecen la colabora-
ción en las tareas de formación
y asistencia técnica en la implan-
tación de Polimedia con parte del
personal técnico de la Universitat
Politècnica de València

10/03/2014

Acord de col.laboració específic entre la
Universitat de Castella-la Manxa i la Uni-
versitat Politècnica de València per a la
producció d’obra de l’alumnat en les ac-
tivitats de la Càtedra Art i Malalties de la
UPV

Acuerdo de colaboración específico en-
tre la Universidad de Castilla La Mancha
y la Universitat Politècnica de València
para la producción de obra del alumna-
do en las actividades de la Cátedra Arte
y Enfermedades de la UPV

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Desenvolupar l’activitat cultural
consistent en la producció d’obra
per l’alumnat de la Facultat de
Belles Arts de la Universitat de
Castella-la Manxa, com a part de
les activitats de la Càtedra Art i
Malalties de la Universitat Politèc-
nica de València i que utilitzarà
l’empresa patrocinadora de la cà-
tedra per als fins expositius que
aquesta empresa establisca

Desarrollo de la actividad cultural
consistente en la producción de
obra por el alumnado de la Facul-
tad de Bellas Artes de la Universi-
dad de Castilla La Mancha, como
parte de las actividades de la Cá-
tedra Arte y Enfermedades de la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia y que será utilizada por la em-
presa patrocinadora de la cátedra
para los fines expositivos que es-
ta empresa establezca

11/03/2014

Conveni específic per al curs 2014-2015
de l’acord marc general subscrit entre la
Fundació Carolina i la Universitat Politèc-
nica de València per a la concessió de
beques en el Màster Oficial en Conser-
vació del Patrimoni Arquitectònic

Convenio específico para el curso 2014-
2015 del acuerdo marco general suscri-
to entre Fundación Carolina y Universi-
tat Politècnica de València para la con-
cesión de becas en el Máster Oficial en
Conservación del Patrimonio Arquitectó-
nico

Formació reglada

Formación regla-
da

Establir les condicions per a la
concessió de dues beques en
el Màster Oficial en Conservació
del Patrimoni Arquitectònic curs
2014-2015

Establecimiento de las condicio-
nes para la concesión de dos be-
cas en el Máster Oficial en Con-
servación del Patrimonio Arqui-
tectónico curso 2014/2015

13/03/2014

Conveni específic per al curs 2014-2015
de l’acord marc general subscrit entre la
Fundació Carolina i la Universitat Politèc-

Formació reglada Establir les condicions per a la do-
tació de tres beques per a alum-
nes iberoamericans en el Màster
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nica de València per a la realització del
Màster en Tecnologia Energètica per al
Desenvolupament Sostenible

Convenio específico para el curso 2014-
2015 del acuerdo marco general suscrito
entre la Fundación Carolina y la Univer-
sitat Politècnica de València para la rea-
lización del Máster en Tecnología Ener-
gética para el Desarrollo Sostenible

Formación regla-
da

Oficial en Tecnologia Energètica
per al Desenvolupament Sosteni-
ble durant el curs 2014-2015

Establecimiento de las condicio-
nes para la dotación de tres be-
cas para alumnos iberoamerica-
nos en el Máster Oficial en Tec-
nología Energética para el Desa-
rrollo Sostenible durante el curso
2014/2015

13/03/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de Valencia i Korott, SL,
pel qual es patrocinen les activitats del
10è Fòrum d’Ocupació d’Alcoi

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de Valencia y Korott,
S.L. por el que se patrocinan las activi-
dades del 10o Foro de Empleo de Alcoy

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Establir les condicions per les
quals Korott, SL, subvenciona el
desè Fòrum d’Ocupació del cam-
pus d’Alcoi

Establecimiento de las condicio-
nes por las que Korott S.L. sub-
venciona el décimo Foro de Em-
pleo del Campus de Alcoy

17/03/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i Trina So-
lar pel qual es patrocinen actuacions a la
Universitat Politècnica de València

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y Trina
Solar por el que se patrocinan actuacio-
nes en la Universitat Politècnica de Va-
lència

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Establir les condicions per les
quals Trina Solar subvenciona el
curs en línia denominat “Ener-
gía Solar Fotovoltaica-una apues-
ta de futuro”

Establecer las condiciones por
las que Trina Solar subvencio-
nará el curso on-line denomina-
do “Energía Solar Fotovoltaica-
una apuesta de futur”

17/03/2014

Acord específic entre la Universitat de
Kochi i la Universitat Politècnica de Va-
lència per a l’intercanvi d’estudiants

Acuerdo específico entre la Kochi Univer-
sity y la Universitat Politècnica de Valèn-
cia para el intercambio de estudiantes

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Establir les condicions per a la im-
plantació d’un programa d’inter-
canvi d’estudiants

Establecimiento de las condicio-
nes para la implantación d eun
programa de intercambio de estu-
diantes

18/03/2014

Acord marc per a intercanvis acadèmics
entre la Universitat de Kochi i la Univer-
sitat Politècnica de València

Acuerdo marco para intercambios aca-
démicos entre la Kochi University y la
Universitat Politècnica de València

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Establir les condicions per a la im-
plantació d’un programa d’inter-
canvi d’investigadors i estudiants,
així com d’intercanvi d’informació
d’investigació i d’activitats acadè-
miques

Establecimiento de las condicio-
nes para la implantación de un
programa de intercambio de in-
vestigadores y estudiantes, así
como de intercambio de informa-
ción de investigación y de activi-
dades académicas

18/03/2014

Conveni específic de suport docent entre
la Universitat Politècnica de València i la

Formació no re-
glada

Definir els termes de col.laboració
per a la realització del Mestratge
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Universitat de Santander per a la partici-
pació en el Mestratge en Sistemes Ener-
gètics Avançats (3a edició)

Convenio específico de apoyo docente
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia y la Universidad de Santander para la
participación en la Maestría en Sistemas
Energéticos Avanzados (3a edición)

Formación no re-
glada

en Sistemes Energètics Avançats
(3a edició)

Definir los términos de colabo-
ración para la realización de la
Maestría en Sistemas Energéti-
cos Avanzados (3a edición)

19/03/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i l’empresa
Internet Jungle, SL, per a la impartició
d’un Programa de Creació i Acceleració
d’Empreses d’Internet

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la em-
presa Internet Jungle S.L. para la imparti-
ción de un Programa de Creación y Ace-
leración de Empresas de Internet

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Fixar els termes que han de regir
la col.laboració per a la posada en
marxa i impartició del Programa
de Creació i Acceleració d’Empre-
ses d’Internet a proposta d’Inter-
net Jungle

Fijar los términos que han de regir
la colaboración para la puesta en
marcha e impartición del Progra-
ma de Creación y Aceleración de
Empresas de Internet a propuesta
de Internet Jungle

25/03/2014

Conveni específic entre la Universitat Po-
litècnica de València i la Universitat de
Santander per a la realització d’un pro-
grama específic de formació en Project
Finance (2a edició) i una estada d’estu-
diants

Convenio específico entre la Universi-
tat Politècnica de València y la Universi-
dad de Santander para la realización de
un programa específico de formación en
Project Finance (2a edición) y una estan-
cia de estudiantes

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Definir la col.laboració per a la re-
alització d’un programa específic
de formació i una estada d’estu-
diants a la Universitat Politècni-
ca de València que inclou el curs
“Proyecto Financiero (Project Fi-
nance)”

Definir la colaboración para la
realización de un programa espe-
cífico de formación y una estan-
cia de estudiantes en la Univer-
sitat Politècnica de València que
incluye el curso “Proyecto Finan-
ciero (Project Finance)”

25/03/2014

Conveni marc de col.laboració entre uni-
versitats espanyoles per al desenvolupa-
ment de continguts audiovisuals i projec-
tes multimèdia compartits

Convenio marco de colaboración entre
Universidades españolas para el desa-
rrollo de contenidos audiovisuales y pro-
yectos multimedia compartidos

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per a
la col.laboració mútua entre les
universitats amb la finalitat de
produir, realitzar, compartir i di-
fondre continguts audiovisuals i
projectes multimèdia d’acord amb
les accions establides per la Co-
missió Sectorial de Comunicació
de la Conferència de Rectors de
les Universitats Espanyoles a pro-
posta del grup de treball perma-
nent de Continguts Audiovisuals i
Multimèdia

Establecimiento de un marco de
actuación para la colaboración
mutua entre las Universidades
con la finalidad de producir, rea-
lizar, compartir y difundir conte-
nidos audiovisuales y proyectos

26/03/2014
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multimedia de acuerdo con las
acciones establecidas por la Co-
misión Sectorial de Comunica-
ción de la Conferencia de Recto-
res de las Universidades Españo-
las a propuesta del Grupo de Tra-
bajo Permanente de Contenidos
Audiovisuales y Multimedia

Conveni entre la Universitat Politècnica
de Madrid, la Universitat Politècnica de
València i el Centre Tecnològic de Tele-
comunicacions de Catalunya per a col-
laborar en el programa de Doctorat In-
teruniversitari d’Enginyeria Geomàtica

Convenio entre la Universidad Politécni-
ca de Madrid, la Universitat Politècnica
de València y el Centre Tecnològic de Te-
lecomunicacions de Catalunya para cola-
borar en el programa de doctorado inter-
universitario de Ingeniería Geomática

Formació reglada

Formación regla-
da

Establir un marc d’actuació per a
la col.laboració a reforçar la for-
mació dels estudiants en les àre-
es relacionades amb el programa
de Doctorat en Enginyeria Geo-
màtica, i impulsar totes les activi-
tats conjuntes de cooperació aca-
dèmica i investigadora que per-
meten estretir els vincles entre les
parts

Establecimiento de un marco de
actuación para la colaboración en
reforzar la formación de los estu-
diantes en las áreas relacionadas
con el programa de doctorado
en “Ingeniería Geomática”, impul-
sando todas aquellas actividades
conjuntas de cooperación acadé-
mica e investigadora que permi-
tan estrechar los vínculos entre
las partes

26/03/2014

Conveni específic de col.laboració entre
universitats espanyoles per a la copro-
ducció del projecte “La Universidad res-
ponde II”

Convenio específico de colaboración en-
tre Universidades españolas para la co-
producción del proyecto “la Universidad
responde II”

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Col.laborar per a la coproducció
de la sèrie videogràfica “La Uni-
versidad responde II” que pot ser
utilitzada per qualssevol de les
universitats d’acord amb els crite-
ris propis de comunicació i distri-
bució de cada universitat

Colaboración para la coproduc-
ción de la serie videográfica“La
Universidad responde II” que po-
drá ser utilizada por cualquiera de
las Universidades de acuerdo con
los criterios propios de comunica-
ción y distribución de cada Uni-
versidad

26/03/2014

Conveni de col.laboració acadèmica, ci-
entífica i cultural que subscriuen l’Escola
Politècnica Nacional de Quito i la Univer-
sitat Politècnica de València

Convenio de colaboración académica,
científica y cultural que celebran de una
parte la Escuela Politécnica Nacional de

Marc

Marco

Establir les condicions per a l’in-
tercanvi d’estudiants, personal i
experiències en els camps de la
docència, la investigació i la cul-
tura en general dins de les àrees
d’interès mutu

Establecimiento de las condicio-
nes para el intercambio de estu-
diantes, personal y experiencias

27/03/2014
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Quito y la Universitat Politècnica de Va-
lència

en los campos de la docencia, la
investigación y la cultura en gene-
ral dentro de las áreas de mutuo
interés

Acord de col.laboració específic entre la
Universitat Politècnica de València i la
Universitat de Barcelona per a la produc-
ció d’obres dins de les activitats de la Cà-
tedra Art i Malalties de la UPV

Acuerdo de colaboración específico en-
tre la Universitat Politècnica de València
y la Universitat de Barcelona para la pro-
ducción de obras dentro de las activida-
des de la Cátedra Arte y Enfermedades
de la UPV

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Desenvolupar l’activitat cultural
consistent en la producció d’obra
per l’alumnat de la Facultat de Be-
lles Arts de la Universitat de Bar-
celona, com a part de les activi-
tats de la Càtedra Art i Malalti-
es de la UPV i que utilitzarà l’em-
presa patrocinadora de la càtedra
per als fins expositius que aques-
ta empresa establisca

Desarrollo de la actividad cultural
consistente en la producción de
obra por el alumnado de la Facul-
tad de Bellas Artes de la Univer-
sitat de Barcelona, como parte de
las actividades de la Cátedra Arte
y Enfermedades de la UPV y que
será utilizada por la empresa pa-
trocinadora de la cátedra para los
fines expositivos que esta empre-
sa establezca

27/03/2014

Acord entre la Universitat Politècnica de
València i SocialBro Limited per a la inte-
gració com a conseller tipus premium en
el Consell d’Empreses del Diploma d’Es-
pecialització en Comerç Electrònic

Acuerdo entre la Universitat Politècnica
de València y Socialbro Ltd. para la inte-
gración como consejero tipo premium en
el consejo de empresas del Diploma de
Especialización en Comercio Electrónico

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Establir un marc de col.laboració
que possibilite SocialBro Limited
constituir-se com a membre del
Consell d’Empreses del títol pro-
pi de la Universitat Politècnica de
València Diploma d’Especialitza-
ció en Comerç Electrònic

Establecimiento de un marco de
colaboración que posibilite a So-
cialBro Ltd. constituirse como
miembro del Consejo de Empre-
sas del título propio de la Univer-
sitat Politècnica de València “Di-
ploma de Especialización en Co-
mercio Electrónico”

28/03/2014

Conveni de cessió d’ús de denominació,
marca i logotip entre la Universitat Poli-
tècnica de València i el Centre UNESCO
València

Convenio de cesión de uso de denomi-
nación, marca y logotipo entre la Uni-
versitat Politècnica de València y Centro
UNESCO Valencia

Gestió administra-
tiva

Gestión adminis-
trativa

Establir les condicions per a la
cessió de la denominació, marca
i logotip de la Universitat durant la
durada de la Trobada Internacio-
nal Multiqa de les Tres Cultures
del Mediterrani, X aniversari

Establecimiento de las condicio-
nes para la cesión de la deno-
minación, marca y logotipo de
la Universitat durante la duración
del Encuentro Internacional Multi-
qa de las Tres Culturas del Medi-
terráneo, X Aniversario

28/03/2014
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Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i Multiscan
Technologies, SL, pel qual es patrocinen
les activitats del 10è Fòrum d’Ocupació
d’Alcoi

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y Multis-
can Technologies, S.L. por el que se pa-
trocinan las actividades del 10o Foro de
Empleo de Alcoy

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Establir les condicions per les
quals Multiscan Technologies,
SL, subvenciona el desè Fòrum
d’Ocupació d’Alcoi

Establecimiento de las condicio-
nes por las que Multiscan Tech-
nologies S.L. subvenciona el dé-
cimo Foro de Empleo de Alcoy

30/03/2014

Conveni de col.laboració entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Inbani
Design, SL, pel qual es patrocinen les
activitats del 10è Fòrum d’Ocupació d’Al-
coi

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València e Inbani
Design, S.L. por el que se patrocinan las
actividades del 10o Foro de Empleo de
Alcoy

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Establir les condicions per les
quals Inbani Design, SL, subven-
ciona el desè Fòrum d’Ocupació
del campus d’Alcoi

Establecimiento de las condicio-
nes por la que Inbani Design S.L.
subvenciona el décimo Foro de
Empleo del Campus de Alcoy

30/03/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i Diagram
Software, SL, pel qual es patrocinen les
activitats del 10è Fòrum d’Ocupació d’Al-
coi

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y Dia-
gram Software, S.L. por el que se pa-
trocinan las actividades del 10o Foro de
Empleo de Alcoy

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Establir les condicions per les
quals Diagram Software, SL, sub-
venciona el desè Fòrum d’Ocupa-
ció d’Alcoi

Establecimiento de las condicio-
nes por las que Diagram Software
S.L. subvenciona el décimo Foro
de Empleo de Alcoy

30/03/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i l’Institut
Tecnològic Tèxtil pel qual es patrocinen
les activitats del 10è Fòrum d’Ocupació
d’Alcoi

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y el Insti-
tuto Tecnológico Textil por el que se pa-
trocinan las actividades del 10o Foro de
Empleo de Alcoy

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Establir les condicions per les
quals l’Institut Tecnològic Tèxtil
subvenciona el desè Fòrum d’O-
cupació d’Alcoi

Establecimiento de las condicio-
nes por las que el Instituto Tecno-
lógico Textil subvenciona el déci-
mo Foro de Empleo de Alcoy

30/03/2014

Annex V-Edició 3B del conveni específic
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia i la Universitat de Santander per a la
realització del títol propi de Diploma d’Es-
pecialista en Gerència Estratègica

Anexo V- edición 3b del convenio espe-
cífico entre la Universitat Politècnica de
València y la Universidad de Santander
para la realización título propio de Diplo-
ma Especialista en Gerencia Estratégica

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Establir les condicions econòmi-
ques i acadèmiques per a la re-
alització de l’edició 3B a la seu de
Bucaramanga de la Universitat de
Santander del Diploma d’Especi-
alització en Gerència Estratègica

Establecimiento de las condicio-
nes económicas y académicas
para la realización de la edición
3B en la sede de Bucaraman-
ga de la Universidad de Santan-

31/03/2014
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der del Diploma de Especializa-
ción en Gerencia Estratégica

Annex VI-Edició 4C del conveni específic
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia i la Universitat de Santander per a la
realització del títol propi de Diploma Es-
pecialista en Gerència Estratègica (seu
Cúcuta)

Anexo VI- edición 4c del convenio espe-
cífico entre la Universitat Politècnica de
València y la Universidad de Santander
para la realización título propio de Diplo-
ma Especialista en Gerencia Estratégica
(sede Cúcuta)

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Establir les condicions econòmi-
ques i acadèmiques per a la re-
alització de l’edició 3B a la seu de
Cúcuta de la Universitat de San-
tander del Diploma d’Especialit-
zació en Gerència Estratègica

Establecimiento de las condicio-
nes económicas y académicas
para la realización de la edición
3B en la sede de Cucutá de la
Universidad de Santander del Di-
ploma de Especialización en Ge-
rencia Estratégica

31/03/2014

Extensió de l’acord d’intercanvi acadè-
mic entre la Universitat de Tianjin i la Uni-
versitat Politècnica de València

Extensión del acuerdo de intercambio
académico entre la Tianjin University y la
Universitat Politècnica de València

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Establir les condicions per a la
pròrroga durant cinc anys de l’a-
cord d’intercanvi d’estudiants sig-
nat el 26 de juny de 2008

Establecimiento de las condicio-
nes para la prórroga durante cin-
co años del Acuerdo de Intercam-
bio de Estudiantes firmado el 26
de junio de 2008

01/04/2014

Acord de cooperació entre la Universi-
tat Politècnica de València i l’Associació
Valenciana d’Ajuda a la Paràlisi Cerebral
per a la realització del programa de ràdio
“Arco iris”

Acuerdo de cooperación entre la Univer-
sitat Politècnica de València y la Asocia-
ción Valenciana de Ayuda a la Parálisis
Cerebral para la realización del progra-
ma de radio “Arco Iris”

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Establir les condicions per a la
realització del programa de ràdio
“Arco Iris”, així com l’emissió a
través de la UPV Ràdio

Establecimiento de las condicio-
nes para la realización del progra-
ma de radio “Arco Iris”, así como
su emisión a través de la UPV Ra-
dio

01/04/2014

Acord de consorci Tempus IV entre la
Universitat Politècnica de València i la
Universitat de Mälardalen per al desen-
volupament del programa MEDIS

Acuerdo de consorcio Tempus IV entre
la Universitat Politècnica de València y la
Mälardalen University para el desarrollo
del Programa MEDIS

Consorci

Consorcio

Establir els drets i obligacions en-
tre el coordinador i els partici-
pants en el desenvolupament del
projecte “A Methodology for the
Formation of Highly Qualified En-
gineers at Master’s Level in the
Design and Development Indus-
trial Informatics Systems- MEDIS”

Establecimiento de los derechos
y obligaciones entre el coordina-
dor y los participantes en el desa-
rrollo del Proyecto “A Methodo-
logy for the Formation of Highly
Qualified Engineers at Master’s
Level in the Design and De-
velopment Industrial Informatics
Systems- MEDIS”

02/04/2014
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Acord de consorci Tempus IV entre la
Universitat Politècnica de València i la
Universitat de Stuttgart per al desenvo-
lupament del programa MEDIS

Acuerdo de consorcio Tempus IV entre
la Universitat Politècnica de València y la
University Of Stuttgart para el desarrollo
del Programa MEDIS

Acció internacio-
nal

Acción internacio-
nal

Establir els drets i obligacions en-
tre el coordinador i els partici-
pants en el desenvolupament del
projecte “A Methodology for the
Formation of Highly Qualified En-
gineers at Master’s Level in the
Design and Development Indus-
trial Informatics Systems- MEDIS”

Establecimiento de los derechos
y obligaciones entre el coordina-
dor y los participantes en el desa-
rrollo del Proyecto “A Methodo-
logy for the Formation of Highly
Qualified Engineers at Master’s
Level in the Design and De-
velopment Industrial Informatics
Systems- MEDIS”

02/04/2014

Acord de consorci Tempus IV entre la
Universitat Politècnica de València i la
Universitat Politècnica Nacional d’Odes-
sa per al desenvolupament del programa
MEDIS

Acuerdo de consorcio Tempus IV entre
la Universitat Politècnica de València y la
Odessa National Polytechnic University
para el desarrollo del Programa MEDIS

Acció internacio-
nal

Acción internacio-
nal

Establir els drets i obligacions en-
tre el coordinador i els partici-
pants en el desenvolupament del
projecte “A Methodology for the
Formation of Highly Qualified En-
gineers at Master’s Level in the
Design and Development Indus-
trial Informatics Systems- MEDIS”

Establecimiento de los derechos
y obligaciones entre el coordina-
dor y los participantes en el desa-
rrollo del Proyecto “A Methodo-
logy for the Formation of Highly
Qualified Engineers at Master’s
Level in the Design and De-
velopment Industrial Informatics
Systems- MEDIS”

02/04/2014

Acord de consorci Tempus IV entre la
Universitat Politècnica de València i Uni-
versitat Estatal de Pavlodar per al desen-
volupament del programa MEDIS

Acuerdo de consorcio Tempus IV entre la
Universitat Politècnica de València y Pa-
vlodar State University para el desarrollo
del Programa MEDIS

Acció internacio-
nal

Acción internacio-
nal

Establir els drets i obligacions en-
tre el coordinador i els partici-
pants en el desenvolupament del
projecte “A Methodology for the
Formation of Highly Qualified En-
gineers at Master’s Level in the
Design and Development Indus-
trial Informatics Systems- MEDIS”

Establecimiento de los derechos
y obligaciones entre el coordina-
dor y los participantes en el desa-
rrollo del Proyecto “A Methodo-
logy for the Formation of Highly
Qualified Engineers at Master’s
Level in the Design and De-
velopment Industrial Informatics
Systems- MEDIS”

02/04/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i Posiciona

Patrocini/subvenció Establir les condicions per les
quals Posiciona Consultores, SL,
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Consultores, SL, pel qual es patrocinen
les activitats del 10è Fòrum d’Ocupació
d’Alcoi

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y Posi-
ciona Consultores S.L. por el que se pa-
trocinan las actividades del 10o Foro de
Empleo de Alcoy

Patrocinio/subvención

subvenciona el desè Fòrum d’O-
cupació del campus d’Alcoi

Establecimiento de las condicio-
nes por la que Posiciona Consul-
tores S.L. subvenciona el décimo
Foro de Empleo del Campus de
Alcoy

03/04/2014

Conveni de col.laboració entre la Uni-
versitat Politècnica de València i el Col-
legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industri-
als d’Alacant pel qual es patrocinen les
activitats del Fòrum d’Ocupació d’Alcoi
2014

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y el Co-
legio Oficial de Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Alicante por el que se pa-
trocinan las actividades del Foro Empleo
Alcoy 2014

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Establir les condicions per les
quals el Col.legi Oficial d’Engi-
nyers Tècnics Industrials subven-
ciona el desè Fòrum d’Ocupació
del campus d’Alcoi

Establecimiento de las condicio-
nes por las que el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Industria-
les subvenciona el décimo Foro
de Empleo del Campus de Alcoy

03/04/2014

Acord entre la Universitat Politècnica de
València i la Universitat de Minnesota per
a col.laborar en programes de doctorat

Acuerdo entre la Universitat Politècnica
de València y la Universidad de Minneso-
ta para colaborar en programas de doc-
torado

Marc

Marco

Col.laborar en diversos progra-
mes de doctorat

Colaboración en diversos progra-
mas de Doctorado

04/04/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i la Univer-
sitat Estatal de Campinas per a l’esta-
bliment d’un programa individual d’inter-
canvi de doctorat

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la Uni-
versidade Estadual de Campinas para el
establecimiento de un programa indivi-
dual de intercambio de doctorado

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Establir un programa individual
d’intercanvi per a cobrir l’esta-
da de l’estudiant Sr. Alexander
Bockelt

Establecer un programa indivi-
dual de intercambio para cubrir
la estancia del estudiante Do Ale-
xander Bockelt

06/04/2014

Conveni entre la Universitat Politècnica
de València i l’Ajuntament de Gandia
per a la realització de treballs de col-
laboració del taller “Expansió urbana i lí-
mit de la Ciutat. Revisió i transformació
de teixits urbans”

Convenio entre la Universitat Politècnica
de València y el Ayuntamiento de Gan-
dia para la realización de trabajos de co-
laboración del taller “Expansión urbana y
límite de la Ciudad. Revisión y transfor-
mación de tejidos urbanos”

Formació reglada

Formación regla-
da

Regular les condicions per a la re-
alització pel Taller 2 del Depar-
tament de Projectes Arquitectò-
nics del tema “Expansión urba-
na y límite de la Ciudad. Revisión
y transformación de tejidos urba-
nos” com a plantejament general
del curs 2013-2014

Regulación de las condiciones
para la realización por parte del
Taller 2 del Departamento de Pro-
yectos Arquitectónicos del tema
“Expansión urbana y límite de la
Ciudad. Revisión y transforma-

08/04/2014
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ción de tejidos urbanos” como
planteamiento general del curso
2013/2014

Acord de cooperació entre la Universi-
tat Politècnica de València i el Politècnic
de Bari per a l’establiment d’un intercanvi
d’investigació individual

Acuerdo de cooperación entre la Univer-
sitat Politècnica de València y el Poli-
técnico de Bari para el establecimiento
de un intercambio de investigación indi-
vidual

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Establir les condicions per a la re-
alització d’una estada individual
d’un alumne de doctorat del Po-
litècnic de Bari del programa de
Telecomunicacions a la Universi-
tat Politècnica de València

Establecimiento de las condicio-
nes para la realización de una es-
tancia individual de un alumno de
doctorado del Politécnico de Ba-
ri del programa de Telecomunica-
ciones en la Universitat Politècni-
ca de València

09/04/2014

Concert educatiu entre l’Institut d’Educa-
ció Secundària Alt Palància i la Universi-
tat Politècnica de València per a la rea-
lització de pràctiques formatives en cen-
tres de treball

Concierto educativo entre el Instituto de
Educación Secundaria Alto Palancia y la
Universitat Politècnica de València para
la realización de prácticas formativas en
centros de trabajo

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Establir les condicions per a la re-
alització de pràctiques formatives
al Departament de Química de la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia

Establecimiento de las condicio-
nes para la realización de prácti-
cas formativas en el departamen-
to de química de la Universitat Po-
litècnica de València

09/04/2014

Conveni específic de col.laboració entre
el Ministeri d’Economia i Competitivitat i
la Universitat Politècnica de València per
a l’avaluació d’instituts universitaris d’in-
vestigació

Convenio específico de colaboración en-
tre el Ministerio de Economía y Com-
petitividad y la Universitat Politècnica de
València para la evaluación de institutos
Universitarios de investigación

Gestió administra-
tiva

Gestión adminis-
trativa

Establir les condicions per a l’a-
valuació cientificotècnica per l’A-
gencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva d’instituts universita-
ris d’investigació de la Universitat
Politècnica de València

Establecimiento de las condicio-
nes para la evaluación científico
técnica por parte de la Agencia
Nacional de Evaluación y Pros-
pectiva de Institutos Universita-
rios de Investigación de la Univer-
sitat Politècnica de València

09/04/2014

Acord marc de col.laboració interinstitu-
cional entre la Universitat Politècnica de
València i la Universitat Politècnica de
Tulancingo

Acuerdo marco de colaboración interins-
titucional entre la Universitat Politècnica
de València y la Universidad Politécnica
de Tulancingo

Marc

Marco

Fomentar l’intercanvi d’experièn-
cies i personal en els camps de la
docència, la investigació i la cul-
tura en general, dins de les àrees
en què tenen interès palès

Fomentar el intercambio de expe-
riencias y personal en los campos
de la docencia, la investigación y
la cultura en general, dentro de
aquellas áreas en las cuales ten-
gan interés manifiesto

09/04/2014
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Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i la Univer-
sitat Politècnica de Tulancingo per a col-
laborar en investigació en les àrees de
sistemes de control de trànsit, informàti-
ca biomèdica, bioenginyeria i enginyeria

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la Uni-
versidad Politécnica de Tulancingo para
colaborar en investigación en las áreas
de sistemas de control de tráfico, infor-
mática biomédica, bioingeniería e inge-
niería

Innovació, investi-
gació i transferèn-
cia de tecnologia

Innovación, inves-
tigación y transfe-
rencia de tecnolo-
gía

Intensificar els intercanvis acadè-
mics, tècnics i d’extensió en les
àrees de sistemes de control de
trànsit, informàtica biomèdica, bi-
oenginyeria i enginyeria

Intensificar los intercambios aca-
démicos, técnicos y de extensión
en las áreas de sistemas de con-
trol de tráfico, informática biomé-
dica, bioingeniería e ingeniería

09/04/2014

Concert educatiu entre el Centre Integrat
Públic de Formació Professional Vicente
Blasco Ibáñez i la Universitat Politècnica
de València per a la realització de pràcti-
ques formatives en centres de treball

Concierto educativo entre el Centre Inte-
grat Públic de Formació Professional Vi-
cente Blasco Ibáñez y la Universitat Poli-
tècnica de València para la realización de
prácticas formativas en centros de traba-
jo

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Determinar les condicions per a
la realització de pràctiques d’a-
lumnes al Departament de Quími-
ca de la Universitat Politècnica de
València

Determinación de las condiciones
para la realización de prácticas de
alumnos en el departamento de
química de la Universitat Politèc-
nica de València

10/04/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Vlc Pho-
tonics, SL, per a la realització d’activitats
de formació de personal, investigació i
desenvolupament tecnològic i ocupació
temporal d’espais i instal.lacions

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y Vlc
Photonics S.L. para la realización de acti-
vidades de formación de personal, inves-
tigación y desarrollo tecnológico y ocupa-
ción temporal de espacios e instalacio-
nes

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció de personal, d’investigació ci-
entífica i desenvolupament tecno-
lògic, així com establir les condici-
ons que regiran l’autorització d’o-
cupació temporal d’espais i instal-
lacions de la Universitat per l’em-
presa

Establecimiento de un marco de
actuación para colaborar en ac-
tividades de formación de perso-
nal, de investigación científica y
desarrollo tecnológico, así como
el establecimiento de las condi-
ciones que van a regir la auto-
rización de ocupación temporal
de espacios e instalaciones de la
Universitat por la empresa

10/04/2014

Acord de cooperació entre la Universitat
Politècnica de València i Nidia Hernán-
dez Brizuela per a la realització del pro-
grama de ràdio “La maja desnuda”

Acuerdo de cooperación entre la Univer-
sitat Politècnica de València y Nidia Her-
nández Brizuela para la realización del
programa de radio “La Maja Desnuda”

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Determinar les condicions que
han de regir la cooperació en la
realització del programa de ràdio
“La Maja Desnuda”, així com l’e-
missió a través de la UPV Ràdio

Determinación de las condiciones
que han de regir la cooperación
en la realización del programa de
radio “La Maja Desnuda” así co-
mo su emisión a través de la UPV

11/04/2014
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Radio

Addenda IV al conveni de col.laboració
entre l’Institut Valencià d’Investigacions
Agràries i la Universitat Politècnica de
València per al desenvolupament del
projecte “Estudio y cuantificación de la
aplicación de boquillas antideriva”

Adenda IV al Convenio de colaboración
entre el Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias y la Universitat Politècni-
ca de València para el desarrollo del pro-
yecto: “Estudio y cuantificación de la apli-
cación de boquillas antideriva”

Innovació, investi-
gació i transferèn-
cia de tecnologia

Innovación, inves-
tigación y transfe-
rencia de tecnolo-
gía

Prorrogar fins al 31 de juliol de
2014 el conveni signat el 17 d’a-
bril de 2012 a fi de realitzar més
quantitat d’assaigs que servis-
quen per a millorar la robustesa
estadística dels mètodes propo-
sats

Prórroga hasta el 31 de julio de
2014 del convenio firmado el 17
de abril de 2012 con el fin de
realizar mayor cantidad de ensa-
yos que sirvan para mejorar la ro-
bustez estadística de los métodos
propuestos

15/04/2014

Acord per a la col.laboració cultural i ci-
entífica entre la Universitat de Florència i
la Universitat Politècnica de València

Acuerdo para la colaboración cultural y
científica entre la Universidad de Floren-
cia y la Universitat Politècnica de Valèn-
cia

Marc

Marco

Establir les condicions per a es-
tablir un programa de cooperació
d’intercanvi de personal i alum-
nes, d’investigació i d’activitats
culturals en el camp de l’arquitec-
tura

Establecimiento de las condicio-
nes para el establecimiento de un
programa de cooperación de in-
tercambio de personal y alumnos,
de investigación y de actividades
culturales en el campo de la ar-
quitectura

17/04/2014

Projecte de formació dual entre la Uni-
versitat Politècnica de València i l’institut
d’educació secundària El Cabanyal

Proyecto de formación dual entre la Uni-
versitat Politècnica de València y el Insti-
tuto De Educación Secundaria El Caban-
yal

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Establir les condicions per al
desenvolupament de projectes de
Formació Professional Dual d’a-
lumnes de l’institut d’educació se-
cundària El Cabanyal a l’Institut
d’Enginyeria Energètica de la Uni-
versitat Politècnica de València

Establecimiento de las condicio-
nes para el desarrollo de pro-
yectos de Formación Profesional
Dual de alumnos del Instituto de
Educación Secundaria El Caban-
yal en el Instituto de Ingeniería
Energética de la Universitat Poli-
tècnica de València

17/04/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Exos
Solutions, SL, per a la realització d’acti-
vitats de formació de personal, investiga-
ció científica i desenvolupament tecnolò-
gic i ocupació temporal d’espais

Cessió d’espais Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció de personal, d’investigació ci-
entífica i desenvolupament tecno-
lògic, així com establir les condici-
ons que regiran l’autorització d’o-
cupació temporal d’espais i instal-
lacions de la Universitat per l’em-
presa

Editor: Secretaria General / UPV · D.L.: V-5092-2006 · ISSN: 1887-2298 · www.upv.es/secgen · boupv@upvnet.upv.es

http://www.upv.es/secgen
mailto:boupv@upvnet.upv.es


BOUPV Butlletí Oficial de la
Universitat Politècnica

de València

p. 45 n83 · 09/2014

Acuerdo marco de cooperación entre
la Universitat Politècnica de València y
Exos Solutions S.L. para la realización
de actividades de formación de personal,
investigación científica y desarrollo tec-
nológico y ocupación temporal de espa-
cios

Cesión de espa-
cios

Establecimiento de un marco de
actuación para colaborar en ac-
tividades de formación de perso-
nal, de investigación científica y
desarrollo tecnológico, así como
el establecimiento de las condi-
ciones que van a regir la auto-
rización de ocupación temporal
de espacios e instalaciones de la
Universitat por la empresa

17/04/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Nubeser
Soluciones, SL, per a la realització d’ac-
tivitats de formació, investigació i desen-
volupament tecnològic i ocupació tempo-
ral d’espais a la Ciutat Politècnica de la
Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y Nu-
beser Soluciones S.L. para la realización
de actividades de formación, investiga-
ción y desarrollo tecnológico y ocupación
temporal de espacios en la Ciudad Poli-
técnica de la Innovación

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Col.laborar en activitats de forma-
ció de personal, investigació ci-
entífica i desenvolupament tecno-
lògic, així com establir les con-
dicions per a l’ocupació temporal
d’espais i instal.lacions a la Uni-
versitat Politècnica de València

Colaboración en actividades de
formación de personal, investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico así como el establecimien-
to de las condiciones para la ocu-
pación temporal de espacios e
instalaciones en la Universitat Po-
litècnica de València

17/04/2014

Conveni marc de col.laboració interins-
titucional entre la Universitat Politècnica
de València i l’Associació Institut Tecno-
lògic de l’Hàbitat

Convenio marco de colaboración interi-
nstitucional entre la Universitat Politècni-
ca de València y la Asociación Instituto
Tecnológico del Hábitat

Innovació, investi-
gació i transferèn-
cia de tecnologia

Innovación, inves-
tigación y transfe-
rencia de tecnolo-
gía

Fomentar l’intercanvi d’experièn-
cies en els camps de la docèn-
cia, la investigació i la cultura en
general, dins de les àrees en què
ambdues tenen interès palès

Fomentar el intercambio de expe-
riencias en los campos de la do-
cencia, la investigación y la cultu-
ra en general, dentro de aquéllas
áreas en las cuales ambas ten-
gan interés manifiesto

17/04/2014

Conveni entre la Generalitat i la Universi-
tat Politècnica de València per a la realit-
zació d’accions formatives adreçades al
col.lectiu de persones majors de 55 anys
(any 2014)

Convenio entre la Generalitat y la Univer-
sitat Politècnica de València para la rea-
lización de acciones formativas dirigidas
al colectivo de personas mayores de 55
años (año 2014)

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Col.laborar la Generalitat i la Uni-
versitat Politècnica de València
per a promoure la realització d’ac-
tivitats acadèmiques adreçades
al col.lectiu de persones majors
de 55 anys

Colaboración entre la Generalitat
y la Universitat Politècnica de Va-
lència para promover la realiza-
ción de actividades académicas
dirigidas al colectivo de personas
mayores de 55 años

18/04/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i el Centre
d’Investigació Príncipe Felipe de Valèn-
cia per a la realització d’estades d’inves-

Estades de forma-
ció i investigació

Establir un programa d’estades
de formació i d’investigació, no re-
munerades, en línies d’investiga-
ció d’interès per a ambdues insti-
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tigadors de la Universitat

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y el Cen-
tro de Investigación Príncipe Felipe de
Valencia para la realización de estancias
de investigadores de la Universitat

Estancias de for-
mación e investi-
gación

tucions

Establecimiento de un programa
de estancias de formación y de
investigación, no remuneradas en
líneas de investigación de interés
para ambas instituciones

23/04/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Pyro Fi-
re Extinction, SL, per a la realització d’ac-
tivitats de formació, investigació i desen-
volupament tecnològic, així com l’ocupa-
ció d’espais a la Ciutat Politècnica de la
Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y Py-
ro Fire Extinction S.L. para la realización
de actividades de formación, investiga-
ción y desarrollo tecnológico así como la
ocupación de espacios en la Ciudad Po-
litécnica de la Innovación

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per
a la col.laboració en activitats de
formació, investigació científica i
desenvolupament tecnològic, ai-
xí com establir condicions per a
l’ocupació temporal dels espais i
instal.lacions a la Universitat Poli-
tècnica de València

Establecer un marco de actua-
ción para la colaboración en ac-
tividades de formación, investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico, así como el establecimien-
to de condiciones para la ocupa-
ción temporal de los espacios e
instalaciones en la Universitat Po-
litècnica de València

23/04/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Comer-
cial de Productos Eficientes, SL, per a la
realització d’activitats de formació, inves-
tigació i desenvolupament tecnològic, ai-
xí com l’ocupació d’espais a la Ciutat Po-
litècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y Co-
mercial de Productos Eficientes S.L. pa-
ra la realización de actividades de forma-
ción, investigación y desarrollo tecnológi-
co así como la ocupación de espacios en
la Ciudad Politécnica de la Innovación

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per
a la col.laboració en activitats de
formació, investigació científica i
desenvolupament tecnològic, ai-
xí com establir condicions per a
l’ocupació temporal dels espais i
instal.lacions a la Universitat Poli-
tècnica de València

Establecer un marco de actua-
ción para la colaboración en ac-
tividades de formación, investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico, así como el establecimien-
to de condiciones para la ocupa-
ción temporal de los espacios e
instalaciones en la Universitat Po-
litècnica de València

23/04/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Sporty-
guest Spain, SL, per a la realització d’ac-
tivitats de formació, investigació i desen-
volupament tecnològic, així com l’ocupa-
ció d’espais a la Ciutat Politècnica de la
Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre
la Universitat Politècnica de València y
Sportyguest Spain S.L. para la realiza-
ción de actividades de formación, investi-
gación y desarrollo tecnológico así como

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
establir condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions a la Universitat Politècnica
de València

Establecer un marco de actua-
ción para la colaboración en ac-
tividades de formación, investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico, así como el establecimien-

23/04/2014
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la ocupación de espacios en la Ciudad
Politécnica de la Innovación

to de condiciones para la ocupa-
ción temporal de los espacios e
instalaciones en la Universitat Po-
litècnica de València

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Das
Photonics, SL, per a la realització d’ac-
tivitats de formació, investigació, desen-
volupament tecnològic i ocupació tempo-
ral d’espais a la Ciutat Politècnica de la
Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y Das
Photonics, S.L. para la realización de
actividades de formación, investigación,
desarrollo tecnológico y ocupación tem-
poral de espacios en la Ciudad Politécni-
ca de la Innovación

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Col.laborar en activitats de for-
mació, investigació i desenvolu-
pament tecnològic, així com l’o-
cupació temporal d’espais i instal-
lacions a la Universitat Politècnica
de València

Colaboración en actividades de
formación, investigación y desa-
rrollo tecnológico así como la ocu-
pación temporal de espacios e
instalaciones en la Universitat Po-
litècnica de València

25/04/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Balmart
Sistemas Electrónicos y de Comunica-
ciones, SL, per a realitzar activitats de
formació, investigació, desenvolupament
tecnològic i ocupació d’espais a la Ciutat
Politècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y Bal-
mart Sistemas Electrónicos y de Comu-
nicaciones S.L. para realizar actividades
de formación, investigación, desarrollo
tecnológico y ocupación de espacios en
la Ciudad Politécnica de la Innovación

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació i desenvolupa-
ment tecnològic, així com l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions de la Universitat Politècni-
ca de València

Colaboración en actividades de
formación, investigación y desa-
rrollo tecnológico, así como la
ocupación temporal de los espa-
cios e instalaciones de la Univer-
sitat Politècnica de València

30/04/2014

Annex III-Addenda al conveni específic
de cooperació interinstitucional subscrit
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia i la Universitat Santo Tomás (Secció
Bucara) per a realitzar el Mestratge en
Xarxes i Sistemes de Comunicacions

Anexo III- Adenda al convenio específico
de cooperación interinstitucional suscrito
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia y la Universidad Santo Tomás (Sec-
ción Bucara) para realizar la Maestría en
Redes y Sistemas de Comunicaciones

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Determinar les condicions per a
establir l’extensió a cinc anys del
conveni específic de cooperació
interinstitucional signat el 8 de fe-
brer de 2010

Determinación de la condiciones
para el establecimiento de la ex-
tensión a cinco años del Conve-
nio Específico de Cooperación In-
terinstitucional firmado el 8 de fe-
brero de 2010

30/04/2014

Conveni marc de col.laboració entre la
Universitat Politècnica de València i Ro-
tary Club Universitas districte 2203

Marc Fixar els criteris per a realitzar ac-
tivitats pràctiques de voluntariat
que faciliten la formació integral
dels estudiants i ajuden, al seu
torn, a solucionar alguns dels pro-
blemes reals de la societat actu-
al, i aquestes activitats poden ser
de voluntariat incorporades en els
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Convenio marco de colaboración entre la
Universitat Politècnica de València y Ro-
tary Club Universitas distrito 2203

Marco

crèdits habituals que requereixen
d’acord amb el currículum de la
Universitat per a les diferents car-
reres de grau

Fijar los criterios para la realiza-
ción de actividades prácticas de
voluntariado que faciliten la for-
mación integral de los estudiantes
y ayuden, a su vez, a solucionar
algunos de los problemas reales
de la sociedad actual, pudiendo
ser estas actividades de volunta-
riado incorporadas en los crédi-
tos habituales que requieren de
acuerdo al curriculum de la Uni-
versitat para las diferentes carre-
ras de grado

30/04/2014

Acord per a mòduls de formació pràctica
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia i la Confederació Espanyola de Cen-
tres d’Ensenyament

Acuerdo para módulos de formación
práctica entre la Universitat Politècnica
de València y la Confederación Española
de Centros de Enseñanza

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Establir les condicions per a rea-
litzar el mòdul de formació pràcti-
ca de certificats de professionali-
tat al centre de treball de docèn-
cia de la Formació per a l’Ocupa-
ció

Establecimiento de las condicio-
nes para la realización del módulo
de formación práctica de certifica-
dos de profesionalidad en centro
de trabajo de Docencia de la For-
mación para el Empleo

30/04/2014

Addenda 4 a l’acord de col.laboració en-
tre la Universitat Politècnica de València
i la Universitat de l’Estat de Washington
per a la realització del programa formatiu
“Business in Spain”

Adenda 4 al Acuerdo de colaboración en-
tre la Universitat Politècnica de València
y la Universidad del Estado de Washing-
ton para la realización del programa for-
mativo “Business in Spain”

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Establir les condicions per a rea-
litzar el programa formatiu “Busi-
ness in Spain” amb alumnes de la
Universitat de l’Estat de Washing-
ton

Establecimiento de las condicio-
nes para la realización del progra-
ma formativo “Business in Spai-
n” con alumnos de la Universidad
del Estado de Washington

05/05/2014

Acord de col.laboració entre la Universi-
tat de Palerm i la Universitat Politècnica
de València per al desenvolupament de
programes de doctorat

Acuerdo de colaboración entre la Univer-
sità degli Studi di Palermo y la Universitat
Politècnica de València para el desarrollo
de programas de doctorado

Formació reglada

Formación regla-
da

Establir les condicions per al
desenvolupament dels progra-
mes de doctorat en Mediterrane-
an Fruit Crops i Agronomic Re-
sources and Technologies (curs
2014-2015)

Establecimiento de las condicio-
nes para el desarrollo de los pro-
gramas de doctorado en Medi-
teranean Fruit Crops y Agrono-
mic Resources and Technologies
(curso 2014/2015)

05/05/2014
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Acord de cooperació interinstitucional
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia i la Universitat Tècnica Particular de
Loja

Acuerdo de cooperación interinstitucio-
nal entre la Universitat Politècnica de Va-
lència y la Universidad Técnica Particular
de Loja

Acció internacio-
nal

Acción internacio-
nal

Generar activitats d’investigació,
de capacitació i d’extensió en ma-
tèria d’economia popular i solidà-
ria a l’Equador, i vincular docents,
investigadors i estudiants d’amb-
dues universitats

Generar actividades de investiga-
ción, de capacitación y de ex-
tensión en materia de economía
popular y solidaria en el Ecua-
dor, vinculando a docentes, inves-
tigadores y estudiantes de ambas
universidades

05/05/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i la Fundació
Valenciana d’Estudis Avançats

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la Fun-
dación Valenciana de Estudios Avanza-
dos

Innovació, investi-
gació i transferèn-
cia de tecnologia

Innovación, inves-
tigación y transfe-
rencia de tecnolo-
gía

Promoure i potenciar el desenvo-
lupament del coneixement cientí-
fic, tècnic i cultural i incrementar
les activitats professionals de for-
mació, estudi i investigació a la
Comunitat Valenciana

Promover y potenciar el desa-
rrollo del conocimiento científico,
técnico y cultural e incrementar
las actividades profesionales de
formación, estudio e investigación
en la Comunitat Valenciana

05/05/2014

Acord entre la Universitat Politècnica de
València i la Universitat Laval per a l’in-
tercanvi d’estudiants

Acuerdo entre la Universitat Politècnica
de València y la Université Laval para el
intercambio de estudiantes

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Definir els termes i condicions de
col.laboració per a possibilitar l’in-
tercanvi d’estudiants entre amb-
dues institucions

Definir los términos y condiciones
de colaboración para posibilitar el
intercambio de estudiantes entre
ambas instituciones

06/05/2014

Conveni marc de col.laboració interinsti-
tucional entre la Universitat Politècnica
de València i la Ciutat de les Arts i les
Ciències, SA

Convenio marco de colaboración interi-
nstitucional entre la Universitat Politècni-
ca de València y la Ciudad de las Artes y
las Ciencias S.A.

Marc

Marco

Establir les condicions per a fo-
mentar l’intercanvi d’experiències
en els camps de la docència, la
investigació i la cultura en gene-
ral

Establecimiento de las condicio-
nes para fomentar el intercambio
de experiencias en los campos de
la docencia, la investigación y la
cultura en general

06/05/2014

Addenda a l’acord de col.laboració espe-
cífic entre la TV-A (Arte Quatre Victor,
SL) i la Universitat Politècnica de Valèn-
cia per a la cessió de programes, notíci-
es i la col.laboració d’experts en espais
televisius

Adenda al acuerdo de colaboración es-
pecífico entre la TV-A (Arte Quatre Victor

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Rescindir l’acord de col.laboració
específic per a la cessió de pro-
grames, notícies i la col.laboració
d’experts en espais televisius sig-
nat el 6 de juny de 2013

Rescisión del Acuerdo de Colabo-
ración Específico para la cesión

06/05/2014
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S.L.) y la Universitat Politècnica de Va-
lència para la cesión de programas, noti-
cias y la colaboración de expertos en es-
pacios televisivos

de programas, noticias y la cola-
boración de expertos en espacios
televisivos firmado el 6 de junio
de 2013

Acord de cooperació entre la Universitat
Politècnica de València i Christian Boce-
ro Toledano per a la realització del pro-
grama de ràdio “¡Despierta ya!”

Acuerdo de cooperación entre la Univer-
sitat Politècnica de València y Christian
Bocero toledano para la realización del
programa de radio “Despierta ya!”

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Cooperar en la realització del pro-
grama de ràdio “¡Despierta Ya!”,
així com l’emissió a través de la
UPV Ràdio

Cooperación en la realización
del programa de radio “Despierta
Ya!”, así como su emisión a través
de la UPV Radio

07/05/2014

Addenda al conveni de col.laboració
subscrit el 20 de juliol de 2012 entre la
Universitat Politècnica de València i l’a-
gència estatal Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques per al desenvolupa-
ment de programes de doctorat

Adenda al convenio de colaboración sus-
crito el 20 de julio de 2012, entre la
Universitat Politècnica de València y la
Agencia Estatal Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas para el desa-
rrollo de programas de doctorado

Formació reglada

Formación regla-
da

Modificar l’objecte del conveni de
col.laboració per al desenvolupa-
ment de programes de doctorat
signat el 20 de juliol de 2012

Modificar el objeto del convenio
de colaboración para el desarro-
llo de programas de doctorado fir-
mado el 20 de julio de 2012

08/05/2014

Acord marc entre la Universitat de Valèn-
cia, la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, la Universitat d’Alacant, la Universitat
Jaume I, la Universitat Miguel Hernández
i la Fundació UCEIF per al desenvolupa-
ment de l’antena regional CISE

Acuerdo marco entre la Universitat de
València, la Universitat Politècnica de
València, la Universidad de Alicante, la
Universitat Jaume I, la Universidad Mi-
guel Hernández y la fundación UCEIF
para el desarrollo de la antena regional
CISE

Marc

Marco

Establir els principis pels quals es
regeix la col.laboració en la posa-
da en marxa, desenvolupament i
manteniment de l’antena regional
CISE per al foment de l’emprene-
doria, la formació, la investigació i
la transferència en aquest àmbit

Establecer los principios por los
que se regirá la colaboración en
la puesta en marcha, desarrollo y
mantenimiento de la Antena Re-
gional CISE para el fomento del
emprendimiento, la formación, la
investigación y la transferencia en
ese ámbito

08/05/2014

Conveni entre la Universitat Politècnica
de Madrid, la Universitat Politècnica de
València i el Ministeri de Foment per a
col.laborar en el programa de Doctorat
Interuniversitari d’Enginyeria Geomàtica

Convenio entre la Universidad Politécni-
ca de Madrid, la Universitat Politècnica
de València y el Ministerio de Fomento
para colaborar en el programa de docto-
rado interuniversitario de Ingeniería Geo-
mática

Formació reglada

Formación regla-
da

Establir un programa de col-
laboració per a la formació dels
estudiants de la Universitat en les
àrees relacionades amb el pro-
grama de Doctorat en Enginyeria
Geomàtica

Establecimiento de un programa
de colaboración para la formación
de los estudiantes de la Univer-
sidad en las áreas relacionadas
con el Programa de Doctorado en
“Ingeniería Geomática”

12/05/2014
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Acord de cotutela de tesi de doctorat en-
tre la Universitat IUAV de Venècia i la
Universitat Politècnica de València

Acuerdo de cotutela de tesis de doctora-
do entre la Universidad IUAV de Venecia
y la Universitat Politècnica de València

Formació reglada

Formación regla-
da

Establir les condicions que regei-
xen la cotutela de tesi doctoral
d’un alumne de la Universitat Po-
litècnica de València

Establecimiento de las condicio-
nes que regirán la cotutela de te-
sis doctoral de un alumno de la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia

12/05/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i diverses
empreses i institucions per a la creació
de la Càtedra d’Innovació Campus de
Gandia

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y varias
empresas e instituciones para la crea-
ción de la “Cátedra de Innovación Cam-
pus de Gandia”

Càtedra i aula
d’empresa

Cátedra y aula de
empresa

Establir les condicions per a cre-
ar la Càtedra d’Innovació Campus
de Gandia per a fomentar la in-
novació a les empreses, l’estímul
i l’acceleració de l’actitud empre-
nedora dels nostres joves en sec-
tors innovadors i el foment de la
cultura de la innovació i de la cre-
ativitat en els joves preuniversita-
ris

Establecimiento de las condicio-
nes para la creación de la Cá-
tedra de Innovación Campus de
Gandía para fomentar la Innova-
ción en las empresas, el estímu-
lo y la aceleración de la actitud
emprendedora de nuestros jóve-
nes en sectores innovadores y el
fomento de la cultura de la Inno-
vación y de la creatividad en los
jóvenes pre-Universitarios

12/05/2014

Conveni marc de col.laboració entre la
Universitat Politècnica de València, la
Universitat de València i Ocide Construc-
ción, SA

Convenio marco de colaboración entre
la Universitat Politècnica de València, la
Universitat de València y Ocide Cons-
trucción, S.A.

Marc

Marco

Fomentar l’intercanvi d’experièn-
cies en els camps de la docència,
la investigació i la cultura en ge-
neral

Fomentar el intercambio de expe-
riencias en los campos de la do-
cencia, la investigación y la cultu-
ra en general

12/05/2014

Acord de col.laboració interinstitucional
entre la Universitat Politècnica Estatal de
Sant Petersburg i la Universitat Politècni-
ca de València

Acuerdo de colaboración interinstitucio-
nal entre la Saint Petersburg State Poly-
technic University y la Universitat Politèc-
nica de València

Marc

Marco

Establir les condicions per al
desenvolupament d’activitats de
col.laboració de comú interès per
a les parts en els camps de la do-
cència i la investigació

Establecimiento de las condicio-
nes para el desarrollo de activida-
des de colaboración de común in-
terés para las partes en los cam-
pos de la docencia y la investiga-
ción

12/05/2014

Acord per a la creació del consorci OKI-
NET per al desenvolupament del pro-
jecte número 539369-LLP-2013-1-ES-

Innovació, investi-
gació i transferèn-
cia de tecnologia

Establir les condicions per
a la regulació del consorci
que desenvolupa el projecte
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ERASMUS-ENW

Acuerdo para la creación del Consor-
cio OKINET para el desarrollo del pro-
yecto número 539369-LLP-2013-1-ES-
ERASMUS-ENW

Innovación, inves-
tigación y transfe-
rencia de tecnolo-
gía

número 539369-LLP-2013-1-ES-
ERASMUS-ENW coordinat per
la Fundació Privada Universitat i
Tecnologia

Establecimiento de las condicio-
nes para la regulación del Con-
sorcio que desarrollará el pro-
yecto número 539369-LLP-2013-
1-ES-ERASMUS-ENW coordina-
do por la Fundació Privada Uni-
versitat i Tecnologia

12/05/2014

Acord de cooperació entre la Universitat
Politècnica de València i l’Institut I3BH
per a la cessió temporal d’espais al dit
institut a l’edifici 8B de la Ciutat Politèc-
nica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Univer-
sitat Politècnica de València y el Instituto
I3BH para la cesión temporal de espa-
cios a dicho Instituto en el edificio 8b de
la Ciudad Politécnica de la Innovación

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Cedir la Universitat a l’Institut es-
pai d’ús temporal a l’edifici 8B de
la Ciutat Politècnica de la Innova-
ció

Cesión por parte de la Universitat
al Instituto, espacio de uso tem-
poral en el edificio 8B de la Ciu-
dad Politécnica de la Innovación

12/05/2014

Acord de doble titulació entre la Universi-
tat Politècnica de València i la Universitat
Nacional de Colòmbia per a la implemen-
tació d’una doble titulació en el Màster
d’Enginyeria de Telecomunicació

Acuerdo de doble titulación entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la Uni-
versidad Nacional de Colombia para la
implementación de una doble titulación
en el Máster de Ingeniería de Telecomu-
nicación

Formació reglada

Formación regla-
da

Establir les condicions perquè els
estudiants d’ambdues institucions
puguen aconseguir els títols aca-
dèmics de Màster en Enginye-
ria de Telecomunicació de la Uni-
versitat Politècnica de València i
Magister en Ingeniería-Ingeniería
Electrónica de la Universitat Naci-
onal de Colòmbia

Establecimiento de las condicio-
nes que los estudiantes de am-
bas instituciones puedan conse-
guir los títulos académicos de
“Máster en Ingeniería de Teleco-
municación” de la Universitat Po-
litècnica de València y “Magister
en Ingeniería-Ingeniería Electró-
nica” de la Universidad Nacional
de Colombia

12/05/2014

Acord de col.laboració entre la Universi-
tat Politècnica de València i l’Escola Poli-
tècnica Federal de Lausana per a l’esta-
bliment d’un intercanvi d’investigació in-
dividual

Acuerdo de colaboración entre la Univer-
sitat Politècnica de València y la École
Polytechnique Fédérale de Lausanne pa-
ra el establecimiento de un intercambio
de investigación individual

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Establir les condicions per a re-
alitzar una estada d’una alumna
de l’Escola Politècnica Federal de
Lausana en el programa de Doc-
torat de Telecomunicacions de la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia

Establecimiento de las condicio-
nes para la realización de una es-
tancia de una alumna de la École
Polytechnique Fedérale de Lau-
sanne en el programa de doctora-
do de Telecomunicaciones de la

14/05/2014
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Universitat Politècnica de Valèn-
cia

Acord de cooperació entre la Universitat
Politècnica de València i Fernando Torto-
sa López per a la realització del progra-
ma de ràdio “Cuando el jefe no está”

Acuerdo de cooperación entre la Univer-
sitat Politècnica de València y Fernando
Tortosa López para la realización del pro-
grama de radio “Cuando el jefe no está”

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Cooperar en la realització del pro-
grama de ràdio “Cuando el jefe no
está”, així com l’emissió a través
de la UPV Ràdio

Cooperación en la realización del
programa de radio “Cuando el je-
fe no está”, así como su emisión
a través de la UPV Radio

14/05/2014

Renovació del conveni específic per a
l’intercanvi d’estudiants subscrit entre la
Universitat Politècnica de València i la
Universitat de Baixa Califòrnia

Renovación del convenio específico pa-
ra el intercambio de estudiantes suscrito
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia y la Universidad de Baja California

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Renovar per un període de cinc
anys

Renovación por un periodo de
cinco años

15/05/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i la Coordi-
nadora de l’Alcoià-el Comtat pel Valencià
per a promoure l’ús del valencià a la so-
cietat

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la Coor-
dinadora l’alcoià-el Comtat pel valencià,
para promover el uso del valenciano en
la sociedad

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Promocionar l’ús del valencià a la
societat i especialment en els àm-
bits de les dues entitats

Promoción del uso del valenciano
en la sociedad y especialmente
en los ámbitos de las dos entida-
des

15/05/2014

Conveni marc de col.laboració interins-
titucional entre la Universitat Politècnica
de València i la Universitat Laval

Convenio marco de colaboración interi-
nstitucional entre la Universitat Politècni-
ca de València y la Université Laval

Marc

Marco

Intercanviar experiències i perso-
nal en els camps de la docència,
la investigació i la cultura en ge-
neral en les àrees d’interès mutu

Intercambio de experiencias y
personal en los campos de la do-
cencia, la investigación y la cultu-
ra en general en las áreas de mu-
tuo interés

15/05/2014

Conveni entre la Universitat Politècni-
ca de València, la Universitat Politècni-
ca de Madrid i l’empresa Leica Geosys-
tems, SL, per a col.laborar en el progra-
ma de Doctorat Interuniversitari d’Engi-
nyeria Geomàtica

Convenio entre la Universitat Politècnica
de València, la Universidad Politécnica
de Madrid y la empresa Leica Geosys-
tems S.L. para colaborar en el programa
de doctorado interuniversitario de Inge-
niería Geomática

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Reforçar la formació dels estudi-
ants de la Universitat en les àrees
relacionades amb el programa de
Doctorat Enginyeria Geomàtica, i
impulsar les activitats acadèmi-
ques i investigadores que perme-
ten estretir vincles entre les parts

Reforzar la formación de los estu-
diantes de la Universidad en las
áreas relacionadas con el Pro-
grama de Doctorado: “Ingeniería
Geomática”, impulsando las ac-
tividades académicas e investi-

15/05/2014
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gadoras que permitan estrechar
vínculos entre las partes

Acord marc de col.laboració interinstitu-
cional entre la Universitat Politècnica de
València i la Universitat Andina del Cus-
co

Acuerdo marco de colaboración interins-
titucional entre la Universitat Politècnica
de València y la Universidad Andina del
Cusco

Marc

Marco

Establir les condicions per al fo-
ment de l’intercanvi d’experiènci-
es i personal en els camps de la
docència, la investigació i la cul-
tura en general

Establecimiento de las condicio-
nes para el fomento del intercam-
bio de experiencias y personal en
los campos de la docencia, la in-
vestigación y la cultura en general

16/05/2014

Acord entre l’Ambaixada dels Estats
Units de Nord-amèrica i la Universitat Po-
litècnica de València per al desenvolupa-
ment del programa “New Tools, New Ti-
es: U.S. - Spain Tech Camp 2014”

Acuerdo entre la Embajada de los Es-
tados Unidos de Norteamérica y la Uni-
versitat Politècnica de València para el
desarrollo del programa “New Tools, New
Ties: U.S. - Spain Tech Camp 2014”

Innovació, investi-
gació i transferèn-
cia de tecnologia

Innovación, inves-
tigación y transfe-
rencia de tecnolo-
gía

Establir les condicions per al
desenvolupament del projecte
“New Tools, New Ties: U.S. -
Spain Tech Camp 2014”, de
promoció de l’ús de la tecnologia
per a reforçar l’emprenedoria i
les oportunitats de treball en la
joventut

Establecimiento de las condicio-
nes para el desarrollo del proyec-
to “New Tools, New Ties: U.S. -
Spain Tech Camp 2014” de pro-
moción del uso de la tecnología
para reforzar el emprendimiento y
las oportunidades de trabajo en la
juventud

19/05/2014

Conveni específic entre la Universitat de
València, la Universitat Politècnica de
València, la Universitat d’Alacant, la Uni-
versitat Jaume I i la Universitat Miguel
Hernández per al desenvolupament i uti-
lització conjunta dels serveis de bibliote-
ca

Convenio específico entre la Universitat
de València, la Universitat Politècnica de
València, la Universidad de Alicante, la
Universitat Jaume I y la Universidad Mi-
guel Hernández para el desarrollo y uti-
lización conjunta de los servicios de bi-
blioteca

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Desenvolupar i utilitzar conjunta-
ment els serveis de biblioteca en
el marc de Campus Hàbitat 5U

Desarrollo y utilización conjunta
de los servicios de biblioteca en
el marco de Campus Hábitat 5U

19/05/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i The Hip
and the Hunter, SL, per a la realitza-
ció d’activitats de formació, investigació
i desenvolupament tecnològic, així com
l’ocupació temporal d’espais a la Ciutat
Politècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y The

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
les condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions de la Universitat Politècni-
ca de València pel beneficiari

Establecer el marco de actuación
para la colaboración en activida-

20/05/2014

Editor: Secretaria General / UPV · D.L.: V-5092-2006 · ISSN: 1887-2298 · www.upv.es/secgen · boupv@upvnet.upv.es

http://www.upv.es/secgen
mailto:boupv@upvnet.upv.es


BOUPV Butlletí Oficial de la
Universitat Politècnica

de València

p. 55 n83 · 09/2014

Hip and the Hunter S.L. para la realiza-
ción de actividades de formación, investi-
gación y desarrollo tecnológico así como
la ocupación temporal de espacios en la
Ciudad Politécnica de la Innovación

des de formación, investigación
científica y desarrollo tecnológico
así como las condiciones para la
ocupación temporal de los espa-
cios e instalaciones de la Univer-
sitat Politècnica de València por el
beneficiario

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Picke-
vent, SL, per a la realització d’activitats
de formació, investigació, desenvolupa-
ment tecnològic i autorització d’ocupació
d’espais a la Ciutat Politècnica de la In-
novació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y Pic-
kevent S.L. para la realización de activi-
dades de formación, investigación, desa-
rrollo tecnológico y autorización de ocu-
pación de espacios en la Ciudad Politéc-
nica de la Innovación

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
establir condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions de la Universitat Politècni-
ca de València

Establecer un marco de actua-
ción para la colaboración en ac-
tividades de formación, investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico, así como el establecimien-
to de condiciones para la ocupa-
ción temporal de los espacios e
instalaciones de la Universitat Po-
litècnica de València

20/05/2014

Conveni marc entre la Universitat Politèc-
nica de València i la Universitat d’Ibagué

Convenio marco entre la Universitat Po-
litècnica de València y la Universidad de
Ibagué

Marc

Marco

Fomentar l’intercanvi d’experièn-
cies i personal en el camp de la
docència, la investigació i la cul-
tura en general

Fomentar el intercambio de expe-
riencias y personal en el campo
de la docencia, la investigación y
la cultura en general

21/05/2014

Conveni específic entre la Universitat Po-
litècnica de València i la Universitat d’I-
bagué per a la realització del títol propi
Diploma d’Especialista en Gestió i Con-
trol de Qualitat

Convenio específico entre la Universitat
Politècnica de València y la Universidad
de Ibagué para la realización del título
propio Diploma de Especialista en Ges-
tión y Control de Calidad

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Impartir a la Universitat d’Iba-
gué el títol propi de la Universitat
Politècnica de València Diploma
d’Especialista en Gestió i Control
de la Qualitat

Impartición en la Universidad de
Ibagué del título propio de la Uni-
versitat Politècnica de València:
“Diploma de Especialista en Ges-
tión y Control de la Calidad”

21/05/2014

Conveni específic de col.laboració entre
la Pontifícia Universitat Catòlica de l’E-
quador (Seu Esmeraldas) i la Universitat
Politècnica de València

Convenio específico de colaboración en-

Cooperació al
desenvolupament

Cooperación al

Establir una relació de coopera-
ció que permeta a l’alumnat de la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia participar en activitats de co-
operació al desenvolupament de
la Pontifícia Universitat Catòlica
de l’Equador, tant a la seu central
com en aquelles que executa al
terreny

Establecer una relación de
22/05/2014
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tre la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Esmeraldas y la Universi-
tat Politècnica de València

desarrollo cooperación que permita al alum-
nado de la Universitat Politècnica
de València participar en activida-
des de cooperación al desarrollo
de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador, tanto en su
sede central, como en aquellos
que ejecuta en terreno

Conveni específic de col.laboració en-
tre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia i l’Associació Valenciana d’Enginyeria
Sense Fronteres

Convenio específico de colaboración en-
tre la Universitat Politècnica de València
y la Asociación Valenciana de Ingeniería
Sin Fronteras

Cooperació al
desenvolupament

Cooperación al
desarrollo

Establir una relació de coopera-
ció que permeta a l’alumnat de
la Universitat Politècnica de Va-
lència participar en activitats de
cooperació al desenvolupament
de l’Associació Valenciana d’En-
ginyeria Sense Fronteres, tant a
la seu com en aquelles que exe-
cuta al terreny

Establecer una relación de
cooperación que permita al alum-
nado de la Universitat Politècnica
de València participar en activida-
des de cooperación al desarrollo
de Asociación Valenciana de
Ingeniería Sin Fronteras, tanto en
su sede como en aquellas que
ejecuta en terreno

22/05/2014

Conveni específic de col.laboració entre
la Universitat Politècnica de València i la
Fundació Mainel

Convenio específico de colaboración en-
tre la Universitat Politècnica de València
y la Fundación Mainel

Cooperació al
desenvolupament

Cooperación al
desarrollo

Establir una relació de coopera-
ció que permeta a l’alumnat de
la Universitat participar en activi-
tats de cooperació al desenvolu-
pament de la Fundació Mainel

Establecer una relación de
cooperación que permita al alum-
nado de la Universitat participar
en actividades de cooperación al
desarrollo de la Fundación Mainel

22/05/2014

Acord de cotutela de tesi doctoral entre
la Universitat Politècnica de València i el
Centre Internacional d’Estudis Superiors
en Ciències Agronòmiques (Montpeller)

Acuerdo de cotutela de tesis doctoral en-
tre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia y el Centro Internacional de Estu-
dios Superiores en Ciencias Agronómi-
cas (Montpellier)

Formació reglada

Formación regla-
da

Establir les condicions que han
de regir el procés de cotutela d’u-
na tesi doctoral entre l’Escola de
Doctorat d’Economia i Gestió de
Montpeller i l’Institut d’Enginyeria
de l’Aigua i Medi Ambient de Va-
lència

Establecimiento de las condicio-
nes que han de regir el proceso
de cotutela de una tesis doctoral
entre la Escuela de Doctorado de
Economía y Gestión de Montpe-
llier y el Instituto de Ingeniería del
Agua y Medio Ambiente de Valen-
cia

27/05/2014
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Acord marc de col.laboració entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Eyedak,
SL

Acuerdo marco de colaboración entre la
Universitat Politècnica de València y Eye-
dak S.L.

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per
a col.laborar en activitats de for-
mació, investigació i desenvolu-
pament tecnològic, intercanvi d’-
experts i en la utilització i comer-
cialització a tercers de tecnologia
desenvolupada conjuntament

Establecer un marco de actuación
para la colaboración en activida-
des de formación, investigación y
desarrollo tecnológico, intercam-
bio de expertos y en la utilización
y comercialización a terceros de
tecnología desarrollada conjunta-
mente

27/05/2014

Acord de consorci Tempus IV entre la
Universitat Politècnica de València i la
Universitat Tècnica Nacional d’Ucraïna
per al desenvolupament del programa
MEDIS

Acuerdo de consorcio Tempus IV entre
la Universitat Politècnica de València y
la National Technical University of Ukrain
para el desarrollo del Programa MEDIS

Consorci

Consorcio

Establir els drets i obligacions en-
tre el coordinador i els partici-
pants en el desenvolupament del
projecte “A Methodology for the
Formation of Highly Qualified En-
gineers at Master’s Level in the
Design and Development Indus-
trial Informatics Systems- MEDIS”

Establecimiento de los derechos
y obligaciones entre el coordina-
dor y los participantes en el desa-
rrollo del Proyecto “A Methodo-
logy for the Formation of Highly
Qualified Engineers at Master’s
Level in the Design and De-
velopment Industrial Informatics
Systems- MEDIS”

29/05/2014

Acord de col.laboració específic entre
l’Escola Superior d’Art de Toló-Provença-
Mediterrani i la Universitat Politècnica de
València per a la producció d’una obra
realitzada per l’alumnat de l’escola com
a part de la Càtedra Art i Malalties

Acuerdo de colaboración específico en-
tre l’Ècole Superieure d’Art Toulon Pro-
vence Mediterranée y la Universitat Poli-
tècnica de València para producción de
una obra realizada por el alumnado de
la Ècole como parte de la Cátedra Arte y
Enfermedades

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Desenvolupar l’activitat cultural
consistent en la producció d’o-
bra per l’alumnat de l’Escola Su-
perior d’Art de Toló-Provença-
Mediterrani com a part integrant
de les activitats de la Càtedra Art
i Malalties de la UPV

Desarrollo de la actividad cultural
consistente en la producción de
obra por el alumnado de l’École
Supérieure d’Art Toulon Proven-
ce Méditerranée como parte in-
tegrante de las actividades de la
Cátedra Arte y Enfermedades de
la UPV

30/05/2014

Document de formalització d’estada in-
dividual d’investigació d’una alumna de
doctorat subscrit entre Culturarts Gene-
ralitat i la Universitat Politècnica de Va-
lència

Documento de formalización de estancia

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de

Establir un programa individual
d’intercanvi per a cobrir l’estada
d’una estudiant de doctorat

Establecer un programa indivi-
02/06/2014
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individual de investigación de una alum-
na de doctorado celebrado entre Cultu-
rarts Generalitat y la Universitat Politèc-
nica de València

estudiantes dual de intercambio para cubrir
la estancia de una estudiante de
doctorado

Conveni de col.laboració entre la Uni-
versitat Politècnica de València i l’Insti-
tut Fraunhofer Heinrich Hertz per a col-
laborar en un programa de doctorat

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y Fraun-
hofer Heinrich Hertz Institute para cola-
borar en un programa de doctorado

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Establir un programa individual
d’intercanvi per a cobrir l’estada
de doctorat de Javier Sánchez
Fandiño

Establecer un programa indivi-
dual de intercambio para cu-
brir la estancia de doctorado de
D.Javier Sánchez Fandiño

04/06/2014

Acord de col.laboració entre la Universi-
tat Politècnica de València i la Universitat
de Nàpols Frederic II per al desenvolupa-
ment del programa HiT4Med

Acuerdo de colaboración entre la Univer-
sitat Politècnica de València y la Univer-
sità degli studi di Napoli Federico II para
el desarrollo del programa HiT4Med

Acció internacio-
nal

Acción internacio-
nal

Establir els drets i obligacions en-
tre el coordinador i els partici-
pants en el desenvolupament del
projecte “Highway and Traffic En-
gineering Curricular Reform for
Mediterranean Area (HiT4Med)”

Establecimiento de los derechos
y obligaciones entre el coordi-
nador y los participantes en el
desarrollo del Proyecto “Highway
and Traffic Engineering Curricular
Reform for Mediterranean Area
(HiT4Med)”

04/06/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Feasa
Valencia, SLU, per a la realització d’acti-
vitats de formació, investigació, desenvo-
lupament tecnològic i ocupació temporal
d’espais i instal.lacions a la Ciutat Poli-
tècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación Entre la
Universitat Politècnica de València y Fea-
sa Valencia S.L.U. para la realización de
actividades de formación, investigación,
desarrollo tecnológica y ocupación tem-
poral de espacios e instalaciones en la
Ciudad Politécnica de la Innovación

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per
a la col.laboració en activitats de
formació, investigació científica i
desenvolupament tecnològic, ai-
xí com establir condicions per a
l’ocupació temporal dels espais i
instal.lacions a la Universitat Poli-
tècnica de València

Establecer un marco de actua-
ción para la colaboración en ac-
tividades de formación, investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico, así como el establecimien-
to de condiciones para la ocupa-
ción temporal de los espacios e
instalaciones en la Universitat Po-
litècnica de València

06/06/2014

Conveni de col.laboració entre la Con-
selleria d’Educació, Cultura i Esport i la
Universitat Politècnica de València per a
la realització d’actuacions del Programa
d’Alt Rendiment Acadèmic (ARA) 2014

Convenio de colaboración entre la Con-
selleria de Educación, Cultura y Depor-
te y la Universitat Politècnica de Valèn-
cia para la realización de actuaciones del
Programa de Alto Rendimiento Académi-

Gestió administra-
tiva

Gestión adminis-
trativa

Gestionar i funcionar el Programa
d’Alt Rendiment Acadèmic (ARA)
2014

Gestión y funcionamiento del Pro-
grama de Alto Rendimiento Aca-
démico (ARA) 2014

09/06/2014
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co (ARA) 2014

Acord de col.laboració entre la Universi-
tat Politècnica de València i la Universitat
Tècnica de Viena per a desenvolupar el
projecte SEHSI

Acuerdo de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y Vienna
University of Tecnology para desarrollar
el Proyecto SEHSI

Acció internacio-
nal

Acción internacio-
nal

Establir els drets i obligacions
entre el coordinador i els parti-
cipants en el desenvolupament
del projecte “Regional sustaina-
ble development on the basis of
eco-human synergetic interaction
(SEHSI)”

Establecimiento de los derechos
y obligaciones entre el coordina-
dor y los participantes en el desa-
rrollo del Proyecto “Regional sus-
tainable development on the ba-
sis of eco-human synergetic inter-
action (SEHSI)”

11/06/2014

Acord de col.laboració entre Joaquín Es-
corza Hernández i la Universitat Politèc-
nica de València

Acuerdo de colaboración entre Joaquín
Escorza Hernández y la Universitat Poli-
tècnica de València

Innovació, investi-
gació i transferèn-
cia de tecnologia

Innovación, inves-
tigación y transfe-
rencia de tecnolo-
gía

Establir un marc d’actuació per a
la col.laboració entre la Universi-
tat Politècnica de València i Joa-
quín Escorza Hernández en ac-
tivitats de formació de personal,
d’investigació científica i desen-
volupament tecnològic

Establecimiento de un marco de
actuación para la colaboración
entre la Universitat Politècnica de
València y Joaquín Escorza Her-
nández, en actividades de forma-
ción de personal, de investigación
científica y desarrollo tecnológico

12/06/2014

Acord entre la Universitat Politècnica de
València i l’empresa Gem-Imaging per a
col.laborar en programes de doctorat

Acuerdo entre la Universitat Politècnica
de València y la empresa Gem-Imaging
para colaborar en programas de docto-
rado

Marc

Marco

Reforçar la formació dels estu-
diants en les àrees relacionades
amb el Programa de Doctorat en
Tecnologies per a la Salut i el
Benestar

Reforzar la formación de los es-
tudiantes en las áreas relaciona-
das con el Programa de Doctora-
do en Tecnologías para la Salud y
el Bienestar

12/06/2014

Acord entre la Universitat Politècnica de
València i la International Studies Abroad

Acuerdo entre la Universitat Politècnica
de València y la International Studies
Abroad

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Realitzar cursos d’idiomes

Realización de cursos de idiomas
12/06/2014

Extensió de l’acord marc de col.laboració
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia i la Fundació Mainel

Extensión del acuerdo marco de colabo-

Marc

Marco

Establir les condicions per a
la pròrroga de l’acord de col-
laboració signat el 14 de juny de
2010 per un nou període de qua-
tre anys més

Establecimiento de las condicio-
14/06/2014
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ración entre la Universitat Politècnica de
València y la Fundación Mainel

nes para la prórroga del Acuerdo
de Colaboración firmado el 14 de
junio de 2010 por un nuevo perio-
do de cuatro años más

Acord de cooperació entre la Universitat
Politècnica de València i David Granero
Tortosa per a la realització del programa
de ràdio “La curiosidad mató al gato pero
satisfacción le trajo”

Acuerdo de cooperación entre la Univer-
sitat Politècnica de València y David Gra-
nero Tortosa para la realización del pro-
grama de radio “La curiosidad mató al
gato pero satisfacción le trajo”

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Cooperar en la realització del pro-
grama de ràdio “La curiosidad
mató al gato pero satisfacción le
trajo”, així com l’emissió a través
de la UPV Ràdio

Cooperar en la realización del
programa de radio “La curiosidad
mató al gato pero satisfacción le
trajo”, así como su emisión a tra-
vés de la UPV Radio

16/06/2014

Conveni marc de col.laboració entre la
Universitat Politècnica de València, l’As-
sociació d’Emprenedors Rurals i l’Ajunta-
ment de la Pobla del Duc

Convenio marco de colaboración entre
la Universitat Politècnica de València, la
Asociación de Emprendedores Rurales y
el Ayuntamiento de la Pobla del Duc

Innovació, investi-
gació i transferèn-
cia de tecnologia

Innovación, inves-
tigación y transfe-
rencia de tecnolo-
gía

Establir un marc d’actuació per
a la col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València, l’A-
juntament de la Pobla del Duc
i l’Associació d’Emprenedors Ru-
rals en activitats de foment de la
innovació en sectors empresari-
als i estímul en nous sectors d’e-
conomia del coneixement

Establecimiento de un marco de
actuación para la colaboración
entre la Universitat Politècnica de
València, el Ayuntamiento de la
Pobla del Duc y la Asociación de
Emprendedores Rurales en acti-
vidades de fomento de la Innova-
ción en sectores empresariales y
estímulo en nuevos sectores de
economía del conocimiento

16/06/2014

Conveni marc de col.laboració interins-
titucional entre la Universitat Politècnica
de València i Leon Films (Fernando Mas
Franqueza P.C.)

Convenio marco de colaboración interi-
nstitucional entre la Universitat Politècni-
ca de València y Leon Films (Fernando
Mas Franqueza P.C.)

Marc

Marco

Fomentar l’intercanvi d’experièn-
cies en els camps de la docèn-
cia, la investigació i la cultura en
general, dins de les àrees en què
ambdues tenen interès palès

Fomentar el intercambio de expe-
riencias en los campos de la do-
cencia, la investigación y la cultu-
ra en general, dentro de aquéllas
áreas de las cuales ambas ten-
gan interés manifiesto

17/06/2014

Conveni de cooperació per a la cotutela
de tesis doctorals al doble títol de doctor
per la Universitat Politècnica de València
i la Universitat Federal de Rio Grande do
Sul

Convenio de cooperación para la cotute-
la de tesis doctorales al doble título de
doctor por la Universitat Politècnica de

Formació reglada

Formación regla-
da

Establir les condicions que regei-
xen la cotutela de tesi doctoral
d’un alumne de la Universitat Po-
litècnica de València

Establecimiento de las condicio-
nes que regirán la cotutela de te-
sis doctoral de un alumno de la

17/06/2014
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València y la Universidade Federal do
Rio Grande do Sul

Universitat Politècnica de Valèn-
cia

Acord marc de col.laboració interinstitu-
cional entre la Universitat Politècnica de
València i Enclau, Xarxa per al finança-
ment alternatiu

Acuerdo marco de colaboración interins-
titucional entre la Universitat Politècnica
de València y Enclau, Red para la finan-
ciación alternativa

Cooperació al
desenvolupament

Cooperación al
desarrollo

Fomentar l’intercanvi d’experièn-
cies i personal en els camps de la
docència, la cultura i la coopera-
ció al desenvolupament, dins de
les àrees en què tenen interès pa-
lès

Fomentar el intercambio de expe-
riencias y personal en los cam-
pos de la docencia, la cultura y la
cooperación al desarrollo, dentro
de aquellas áreas en las cuales
tengan interés manifiesto

18/06/2014

Addenda al conveni de creació de la Cà-
tedra COEICV entre la Universitat Poli-
tècnica de València i el Col.legi Oficial
d’Enginyers Industrials de la Comunitat
Valenciana-Demarcació València (reno-
vació càtedra COEICV)

Adenda al convenio de creación de Cá-
tedra COIICV entre la Universitat Politèc-
nica de València y el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de la Comunidad
Valenciana-Demarcación Valencia (reno-
vación cátedra COIICV)

Càtedra i aula
d’empresa

Cátedra y aula de
empresa

Renovar la Càtedra COEICV per
un període d’un any

Renovar la Cátedra COIICV por
un periodo de un año

19/06/2014

Acord entre la Universitat Politècnica de
València i l’Escola de Belles Arts de Je-
rusalem Bezalel per a l’intercanvi d’estu-
diants

Acuerdo entre la Universitat Politècnica
de València y The Bezazel Academy of
Arts and Design Jerusalem para el inter-
cambio de estudiantes

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Definir els termes i condicions per
a establir un programa d’intercan-
vi d’estudiants

Definir los términos y condicio-
nes para el establecimiento de un
programa de intercambio de estu-
diantes

25/06/2014

Annex al conveni entre el Consell Gene-
ral de Col.legis d’Administradors de Fin-
ques i la Universitat Politècnica de Valèn-
cia

Anexo al convenio entre el Consejo Ge-
neral de Colegios de Administradores de
Fincas y la Universitat Politècnica de Va-
lència

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Establir les condicions per a im-
partir la Universitat Politècnica de
València el títol propi d’especialit-
zació professional Expert Immo-
biliari

Establecimiento de las condicio-
nes para la impartición por par-
te de la Universitat Politècnica de
València del título propio de espe-
cialización profesional en: Exper-
to Inmobiliario

25/06/2014

Conveni general de col.laboració entre la
Universitat Politècnica de València i l’Es-
cola de Conservació i Restauració d’Oc-
cident

Marc Establir les bases de col.laboració
per al desenvolupament de pro-
grames conjunts d’interès comú,
i aprofitar les experiències, recur-
sos acadèmics, materials i de ser-
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Convenio general de colaboración entre
la Universitat Politècnica de València y la
Escuela de Conservación y Restauración
de Occidente

Marco

vei d’ambdues parts

Establecer las bases de colabo-
ración para el desarrollo de pro-
gramas conjuntos de interés co-
mún, aprovechando las experien-
cias, recursos académicos, mate-
riales y de servicio de ambas par-
tes

25/06/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i l’Escola
de Conservació i Restauració d’Occident
per a l’intercanvi d’estudiants

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la Es-
cuela de Conservación y Restauración
de Occidente para el intercambio de es-
tudiantes

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Definir els termes de col.laboració
per a establir un programa d’inter-
canvi d’estudiants

Definir los términos de colabora-
ción para el establecimiento de un
programa de intercambio de estu-
diantes

25/06/2014

Acord entre la Universitat Politècnica de
València i la Fundació de la Comunitat
Valenciana Centre d’Investigació Prínci-
pe Felipe per a col.laborar en programes
de doctorat

Acuerdo entre la Universitat Politècnica
de València y la Fundación de la Comuni-
dad Valenciana Centro de Investigación
Príncipe Felipe para colaborar en progra-
mas de doctorado

Marc

Marco

Reforçar la formació dels estu-
diants en les àrees relacionades
amb el Programa de Doctorat en
Tecnologies per a la Salut i el
Benestar

Reforzar la formación de los es-
tudiantes en las áreas relaciona-
das con el Programa de Doctora-
do en Tecnologías para la Salud y
el Bienestar

01/07/2014

Addenda núm. 1 al conveni de col-
laboració interinstitucional entre el Minis-
teri d’Educació del Perú i la Universitat
Politècnica de València

Adenda no1 al convenio de colabora-
ción interinstitucional entre el Ministerio
de Educación del Perú y la Universitat
Politècnica de València

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Modificar l’annex I del conveni (en
referència a les àrees prioritza-
des) i establir els costos anuals
per al curs 2014-2015

Modificación del anexo I del Con-
venio (en referencia a las áreas
priorizadas) y establecimiento de
los costos anuales para el curso
2014-2015

01/07/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i Innomedyx
per a la creació de la Càtedra d’Innovació
Clínica

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València e Inno-
medyx para la creación de la “Cátedra de
innovación clínica”

Càtedra i aula
d’empresa

Cátedra y aula de
empresa

Crear la Càtedra d’Innovació Clí-
nica que serà el marc de col-
laboració entre la Universitat Po-
litècnica de València i Innomedyx
per a realitzar activitats d’interès
general

Creación de la Cátedra de Inno-
vación Clínica que será el marco
de colaboración entre la Universi-
tat Politècnica de València e Inno-
medyx para la realización de acti-
vidades de interés general

01/07/2014

Addenda al conveni interadministratiu de
col.laboració entre l’Ajuntament d’Alcoi i

Cessió d’espais Modificar la clàusula tercera,
apartat 2, del conveni interadmi-
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la Universitat Politècnica de València per
a la millora d’infraestructures diverses a
la ciutat d’Alcoi

Adenda al convenio interadministrativo
de colaboración entre el Ayuntamiento
de Alcoy la Universitat Politècnica de Va-
lència para la mejora de infraestructuras
varias en la Ciudad de Alcoy

Cesión de espa-
cios

nistratiu de col.laboració signat el
31 de maig de 2006, amb relació
a la cessió d’espais (planta so-
terrani de l’edifici Viaducte) per la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia a l’Ajuntament d’Alcoi

Modificar la cláusula tercera,
apartado 2 del Convenio Interad-
ministrativo de Colaboración fir-
mado el 31 de mayo de 2006, en
relación a la cesión de espacios
(planta sótano del edificio Viaduc-
to) por parte de la Universitat Po-
litècnica de València al Ayunta-
miento de Alcoy

01/07/2014

Protocol de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i Agrifood Al-
ternative Technologies, SL

Protocolo de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y Agri-
food Alternative Technologies S.L.

Cessió de béns

Cesión de bienes

Facilitar l’ús de part dels progra-
mes informàtics que Agrifood co-
mercialitza a les institucions l’ob-
jecte de les quals és la docència,
la investigació i la difusió del co-
neixement en el camp de la nutri-
ció i producció animal

Facilitar el uso de parte de los
programas informáticos que Agri-
food comercializa, a aquellas ins-
tituciones cuyo objeto sea la do-
cencia, la investigación y la difu-
sión del conocimiento en el cam-
po de la nutrición y producción
animal

01/07/2014

Conveni entre la Universitat Politècni-
ca de València i la European Microwa-
ve Association pel qual es patrocina el
curs Microwave Filters and Multiplexing
Networks for Space Communication Sys-
tem

Convenio entre la Universitat Politècnica
de València y la European Microwave As-
sociation por el que se patrocina el curso
“Microwave Filters and Multiplexing Net-
works for Space Communication Syste-
m”

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Patrocinar el Microwave Filters
and Multiplexing Networks for
Space Communication System

Patrocinio del “Microwave Filters
and Multiplexing Networks for
Space Communication System”

02/07/2014

Acord entre la Universitat Politècnica de
València i la Universitat Nacional Austra-
liana per a l’intercanvi d’estudiants

Acuerdo entre la Universitat Politècnica
de València y Australian National Univer-
sity para el intercambio de estudiantes

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Establir les condicions que re-
gulen els intercanvis d’estudiants
entre ambdues universitats

Establecimiento de las condicio-
nes que van a regular los inter-
cambios de estudiantes entre am-
bas Universidades

04/07/2014

Conveni entre la Universitat de València
i la Universitat Politècnica de València
per a la realització de pràctiques exter-

Pràctiques d’estu-
diants

Establir les condicions perquè un
alumne de la Universitat de Va-
lència realitze pràctiques forma-

Editor: Secretaria General / UPV · D.L.: V-5092-2006 · ISSN: 1887-2298 · www.upv.es/secgen · boupv@upvnet.upv.es

http://www.upv.es/secgen
mailto:boupv@upvnet.upv.es


BOUPV Butlletí Oficial de la
Universitat Politècnica

de València

p. 64 n83 · 09/2014

nes d’estudiants

Convenio entre la Universitat de Valèn-
cia y la Universitat Politècnica de Valèn-
cia para la realización de prácticas exter-
nas de estudiantes

Prácticas de estu-
diantes

tives externes a l’Institut de Tec-
nologia Química de la Universitat
Politècnica de València

Establecimiento de las condicio-
nes para que un alumno de la
Universitat de València realice
prácticas formativas externas en
el Instituto de Tecnología Quími-
ca de la Universitat Politècnica de
València

07/07/2014

Acord de col.laboració específic entre
l’Associació d’Amics de la Fundació Ma-
nuel Broseta i la Universitat Politècnica
de València per al desenvolupament d’u-
na activitat cultural consistent en un con-
curs exposició

Acuerdo de colaboración específico en-
tre la Asociación de Amigos de la Funda-
ción Manuel Broseta y la Universitat Poli-
tècnica de València para el desarrollo de
una actividad cultural consistente en un
concurso exposición

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Crear un comitè conjunt que se-
leccione els millors treballs de l’a-
lumnat durant cada any acadèmic
a fi de programar una exposició
col.lectiva que commemore la me-
mòria de Manuel Broseta

Creación de un Comité Conjun-
to que seleccione los mejores tra-
bajos de los alumnos/as durante
cada año académico on el fin de
programar una exposición colecti-
va que conmemore la memoria de
Manuel Broseta

08/07/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i la Universi-
tat Tecnològica de Xile per a l’intercanvi
d’estudiants

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la Uni-
versidad Tecnológica de Chile para el in-
tercambio de estudiantes

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Definir els termes de col.laboració
per a establir un programa d’inter-
canvi d’estudiants

Definir los términos de colabora-
ción para el establecimiento de un
programa de intercambio de estu-
diantes

14/07/2014

Annex VII-Edició 5B al conveni específic
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia i la Universitat de Santander: Diploma
d’Especialització en Gerència Estratègi-
ca

Anexo VII-Edición 5b al convenio espe-
cífico entre la Universitat Politècnica de
València y la Universidad de Santander:
diploma de especialización en gerencia
estratégica

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Especificar el programa acadè-
mic, pressupost acadèmic i el ca-
lendari de pagaments per a rea-
litzar el títol propi de la Universi-
tat Politècnica de València Diplo-
ma d’Especialització en Gerència
Estratègica (Seu Bucaramanga)

Especificación del programa aca-
démico, presupuesto académico
y el calendario de pagos para
la realización del título propio de
la Universitat Politècnica de Va-
lència: Diploma de Especializa-
ción en Gerencia Estratégica (Se-
de Bucaramanga)

15/07/2014

Annex VII-Edició 5B al conveni específic
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia i la Universitat de Santander: Diploma
d’Especialització en Gerència Estratègi-
ca

Formació no re-
glada

Especificar el programa acadè-
mic, pressupost acadèmic i el ca-
lendari de pagaments per a rea-
litzar el títol propi de la Universi-
tat Politècnica de València Diplo-
ma d’Especialització en Gerència
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Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la Uni-
versidade Federal do Espírito Santo para
el intercambio de estudiantes

Intercambio de
estudiantes

Estratègica (Seu Bucaramanga)

Definir los términos de colabora-
ción para el establecimiento de un
programa de intercambio de estu-
diantes

16/07/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i la Universi-
tat d’Almeria

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la Uni-
versidad de Almería

Marc

Marco

Establir el marc regulador per a
realitzar pràctiques acadèmiques
externes, curriculars i extracurri-
culars a la Universitat Politècnica
de València

Establecer el marco regulador pa-
ra la realización de prácticas aca-
démicas externas, curriculares y
extracurriculares en la Universitat
Politècnica de València

17/07/2014

Conveni marc de col.laboració entre la
Universitat Politècnica de València i l’A-
juntament de Cocentaina

Convenio marco de colaboración entre la
Universitat Politècnica de València y el
ayuntamiento de Concentaina

Marc

Marco

Regular el marc de col.laboració i
cooperació en accions conjuntes
per a l’esdeveniment Fira de Tots
Sants

Regular el marco de colaboración
y cooperación en acciones con-
juntas para el evento “Fira de Tots
Sants”

17/07/2014

Addenda al conveni marc de col-
laboració sobre prevenció i seguretat in-
dustrial entre la Sociedad de Prevención
de Umivale, SL, i la Universitat Politècni-
ca de València

Adenda al convenio marco de colabora-
ción sobre prevención y seguridad indus-
trial entre la Sociedad de Prevención de
Umivale S.L. y la Universitat Politècnica
de València

Marc

Marco

Establir les condicions per a la re-
novació expressa de l’acord marc
sobre Prevenció i Seguretat In-
dustrial signat el 20 de juliol de
2011

Establecimiento de las condicio-
nes para la renovación expresa
del Acuerdo Marco sobre Preven-
ción y Seguridad Industrial firma-
do el 20 de julio de 2011

20/07/2014

Acord marc de col.laboració interinstitu-
cional entre la Universitat Politècnica de
València i Cooperació Social Università-
ria

Acuerdo marco de colaboración interins-
titucional entre la Universitat Politècnica
de València y Cooperación Social Uni-
versitaria

Cooperació al
desenvolupament

Cooperación al
desarrollo

Fomentar l’intercanvi d’experièn-
cies i personal en els camps de
la docència, la cultura, l’extensió
social i la cooperació al desenvo-
lupament

Fomentar el intercambio de expe-
riencias y personal en los campos
de la docencia, la cultura, la ex-
tensión social y la cooperación al
desarrollo

23/07/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i el Politèc-
nic Colombià Jaime Isaza Cadavid per a
l’intercanvi d’estudiants

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y el Po-

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Definir els termes de col.laboració
per a establir un programa d’inter-
canvi d’estudiants

Definir los términos de colabora-
ción para el establecimiento de un

23/07/2014
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litécnico Colombiano Jaime Isaza Cada-
vid para el intercambio de estudiantes

programa de intercambio de estu-
diantes

Conveni de cooperació entre la Universi-
tat Politècnica de València i la Universitat
CEU Cardenal Herrera per a la realitza-
ció de pràctiques formatives per estudi-
ants universitaris

Convenio de cooperación entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera para la
realización de prácticas formativas por
parte de los estudiantes universitarios

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Establir les condicions per a re-
alitzar pràctiques a la Universitat
Politècnica de València per es-
tudiants de la CEU-UCH per a
completar-ne la formació universi-
tària

Establecer las condiciones para
la realización de prácticas en la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia, por parte de los estudiantes
de la CEU-UCH para completar
su formación universitaria

24/07/2014

Acord de col.laboració específic entre la
Universitat Politècnica de València i la
Universitat del País Basc per al desenvo-
lupament d’una activitat cultural consis-
tent en la producció d’obra com a part de
la Càtedra Art i Malalties

Acuerdo de colaboración específico en-
tre la Universitat Politècnica de València
y la Universidad del País Vasco para el
desarrollo de una actividad cultural con-
sistente en la producción de obra como
parte de la Cátedra Arte y Enfermedades

Càtedra i aula
d’empresa

Cátedra y aula de
empresa

Desenvolupar l’activitat cultural
consistent en la producció d’obra
per l’alumnat de la Facultat de Be-
lles Arts de la Universitat del País
Basc/EHU com a part de les acti-
vitats de la Càtedra Art i Malalties
de la UPV

Desarrollo de la actividad cultural
consistente en la producción de
obra por el alumnado de la Facul-
tad de Bellas Artes de la Univer-
sidad del País Vasco/EHU como
parte de las actividades de la Cá-
tedra Arte y Enfermedades de la
UPV

25/07/2014

Conveni específic entre la Universitat Po-
litècnica de València i la Universitat de
Medellín per a la realització de la 2a edi-
ció del títol propi en Responsabilitat So-
cial Corporativa i Responsabilitat Social
Empresarial

Convenio específico entre la Universitat
Politècnica de València y la Universidad
de Medellín para la realización de la 2a

edición del título propio en Responsabi-
lidad Social Corporativa y Responsabili-
dad Social Empresarial

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Definir els termes de col.laboració
per a realitzar la 2a edició del Di-
ploma d’Especialització i Màster
en Responsabilitat Social Corpo-
rativa oferit per la Universitat Po-
litècnica de València i l’Especia-
lització en Responsabilitat Social
Empresarial oferida per la Univer-
sitat de Medellín

Definir los términos de colabora-
ción para la realización de la 2a

edición del Diploma de Especia-
lización y Máster en Responsa-
bilidad Social Corporativa ofreci-
do por la Universitat Politècnica
de València y la Especialización
en Responsabilidad Social Em-
presarial ofrecida por la Universi-
dad de Medellín

29/07/2014

Acord de col.laboració entre la Universi-
tat Politècnica de València i la Fundació
Banc Sabadell

Patrocini/subvenció Col.laborar en el Programa Two
Weeks en la V edició a Lon-
dres, en què la Fundació Sabadell
aporta la quantitat de 5.000 euros
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Acuerdo de colaboración entre la Univer-
sitat Politècnica de València y la Funda-
ción Banco Sabadell

Patrocinio/subvención

per a cobrir 5 beques

Colaborar en el Programa Two
Weeks en su V edición en Lon-
dres, aportando la Fundación Sa-
badell la cantidad de 5000 euros
para cubrir 5 becas

30/07/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i la Facultat
de Ciències Econòmiques de la Univer-
sitat de Buenos Aires per a l’intercanvi
d’estudiants

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires para el in-
tercambio de estudiantes

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Definir els termes de col.laboració
per a establir un programa d’inter-
canvi d’estudiants

Definir los términos de colabora-
ción para el establecimiento de un
programa de intercambio de estu-
diantes

29/07/2014

Conveni singular entre la Universitat Po-
litècnica de València i Pucminas-Proex-
Nutra per a la realització de pràctiques
d’estudiants del Màster Universitari en
Cooperació al Desenvolupament

Convenio singular entre la Universitat
Politècnica de València y Pucminas-
Proex-Nutra para la realización de prác-
ticas de estudiantes del Máster Universi-
tario en Cooperación al Desarrollo

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Rebre a la PUC Minas de Belo
Horizonte l’alumna de la Universi-
tat Politècnica de València per a
pràctiques de màster

Recepción en la PUC Minas de
Belo Horizonte, de la alumna de
la Universitat Politècnica de Va-
lència para sus prácticas de Mas-
ter

31/07/2014

Conveni específic de col.laboració entre
Cooperació Social Universitària i la Uni-
versitat Politècnica de València

Convenio específico de colaboración en-
tre Cooperación Social Universitaria y la
Universitat Politècnica de València

Cooperació al
desenvolupament

Cooperación al
desarrollo

Cooperar les parts per al desen-
volupament d’una acció social
universitària conjunta

Cooperación entre las partes para
el desarrollo de una acción social
universitaria conjunta

31/07/2014

Conveni singular entre la Universitat Po-
litècnica de València i el Centro de De-
rechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas, AC, per a la realització de pràc-
tiques del Màster Universitari en Coope-
ració al Desenvolupament

Convenio singular entre la Universitat
Politècnica de València y el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de
las Casas A.C. para la realización de
prácticas: Máster universitario en Coope-
ración al Desarrollo

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Realitzar pràctiques d’una estudi-
anta dins del Màster en Coopera-
ció al Desenvolupament

Realización de prácticas de una
estudiante dentro del Máster en
Cooperación al Desarrollo

31/07/2014

Conveni singular entre la Universitat Po-
litècnica de València i el Centro de De-
rechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas, AC, per a la realització de pràc-
tiques del Màster Universitari en Coope-
ració al Desenvolupament

Pràctiques d’estu-
diants

Realitzar pràctiques d’una estudi-
anta dins del Màster en Coopera-
ció al Desenvolupament
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Convenio singular entre la Universitat
Politècnica de València y el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de
las Casas A.C. para la realización de
prácticas: Máster universitario en Coope-
ración al Desarrollo

Prácticas de estu-
diantes

Realización de prácticas de una
estudiante dentro del Máster en
Cooperación al Desarrollo

31/07/2014

Addenda al conveni de creació de la Cà-
tedra Gastad entre l’empresa Residenci-
as Universitarias, SA (REUSA), i la Uni-
versitat Politècnica de València

Adenda al Convenio de creación de Cá-
tedra Gastad entre la empresa Residen-
cias Universitarias S.A. (REUSA) y la
Universitat Politècnica de València

Càtedra i aula
d’empresa

Cátedra y aula de
empresa

Incorporar els residents del col-
legi major no matriculats a la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia com a beneficiaris de poder
adherir-se a les condicions de So-
ci d’Esports com a externs amb
conveni amb la Universitat Poli-
tècnica de València

Incorporar a los residentes del
Colegio Mayor no matriculados
en la Universitat Politècnica de
València como beneficiarios de
poder adherirse a las condicio-
nes de “Socio de Deportes” co-
mo‘Externos con convenio con la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia”

31/07/2014

Addenda al conveni de creació de la Cà-
tedra Gastad entre l’empresa Residenci-
as Universitarias, SA (REUSA), i la Uni-
versitat Politècnica de València

Acuerdo marco de colaboración entre la
empresa arrebola y Perea S.L. y la Uni-
versitat Politècnica de València

Càtedra i aula
d’empresa

Marco

Incorporar els residents del col-
legi major no matriculats a la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia com a beneficiaris de poder
adherir-se a les condicions de So-
ci d’Esports com a externs amb
conveni amb la Universitat Poli-
tècnica de València

Establecer un marco de actuación
para el desarrollo de actividades
de formación de personal, de in-
vestigación científica y desarro-
llo tecnológico, intercambio de ex-
pertos y en la utilización y comer-
cialización a terceros de tecnolo-
gía desarrollada conjuntamente

01/08/2014

Conveni de cooperació acadèmica, cien-
tífica i cultural entre la Universitat Politèc-
nica de València i la Universitat Autòno-
ma de l’Estat de Mèxic

Convenio de cooperación académica,
científica y cultural entre la Universitat
Politècnica de València y la Universidad
Autónoma del Estado de México

Marc

Marco

Fomentar l’intercanvi d’experièn-
cies i personal en els camps de la
docència, la investigació i la cul-
tura general, dins de les àrees en
què ambdues tenen interès palès

Fomentar el intercambio de expe-
riencias y personal en los cam-
pos de la docencia, la investiga-
ción y la cultura general, dentro
de aquellas áreas en las cuales
ambas tengan interés manifiesto

10/08/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i la Univer-

Intercanvi d’estu-
diants

Definir els termes de col.laboració
per a establir un programa d’inter-
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sitat Autònoma de l’Estat de Mèxic per a
l’intercanvi d’estudiants

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Méxi-
co para el intercambio de estudiantes

Intercambio de
estudiantes

canvi d’estudiants

Definir los términos de colabora-
ción para el establecimiento de un
programa de intercambio de estu-
diantes

10/08/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i l’empre-
sa Wain Asesores Energéticos, SL, per
a realitzar activitats de formació perso-
nal d’investigació científica i desenvolu-
pament tecnològic, així com l’ocupació
d’espais a la Ciutat Politècnica de la In-
novació

Acuerdo marco de cooperación entre
la Universitat Politècnica de València
y la empresa Wain Asesores Energéti-
cos S.L. para realizar actividades forma-
ción personal de investigación científica
y desarrollo tecnológico así como la ocu-
pación de espacios en la Ciudad Politéc-
nica de la Innovación

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
establir condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions a la Ciutat Politècnica de
la Innovació

Establecer un marco de actua-
ción para la colaboración en ac-
tividades de formación, investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico, así como el establecimien-
to de condiciones para la ocupa-
ción temporal de los espacios e
instalaciones en la Ciudad Poli-
técnica de la Innovación

12/08/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i l’empre-
sa GrowProAustralia per a realitzar acti-
vitats de formació de personal, d’inves-
tigació científica i desenvolupament tec-
nològic, així com l’ocupació d’espais a la
Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y la
empresa Growproaustralia para realizar
actividades de formación de personal ,
de investigación científica y desarrollo
tecnológico así como la ocupación de es-
pacios en la Ciudad Politécnica de la In-
novación

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
establir condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions a la Universitat Politècnica
de València

Establecer un marco de actua-
ción para la colaboración en ac-
tividades de formación, investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico, así como el establecimien-
to de condiciones para la ocupa-
ción temporal de los espacios e
instalaciones en la Universitat Po-
litècnica de València

12/08/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i l’empre-
sa Closca Design, SL, per a realitzar ac-
tivitats de formació de personal, d’inves-
tigació científica i desenvolupament tec-
nològic, així com l’ocupació d’espais a la
Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y la
empresa Closca Design,S.L. para reali-
zar actividades de formación de perso-
nal , de investigación científica y desa-

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
establir condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions a la Universitat Politècnica
de València

Establecer un marco de actua-
ción para la colaboración en ac-
tividades de formación, investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico, así como el establecimien-

12/08/2014
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rrollo tecnológico así como la ocupación
de espacios en la Ciudad Politécnica de
la Innovación

to de condiciones para la ocupa-
ción temporal de los espacios e
instalaciones en la Universitat Po-
litècnica de València

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i l’empre-
sa Textil Energy, SL, per a realitzar ac-
tivitats de formació de personal, d’inves-
tigació científica i desenvolupament tec-
nològic, així com l’ocupació d’espais a la
Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y la
empresa Textil Energy, S.L. para reali-
zar actividades de formación de perso-
nal , de investigación científica y desa-
rrollo tecnológico así como la ocupación
de espacios en la Ciudad Politécnica de
la Innovación

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
establir condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions a la Universitat Politècnica
de València

Establecer un marco de actua-
ción para la colaboración en ac-
tividades de formación, investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico, así como el establecimien-
to de condiciones para la ocupa-
ción temporal de los espacios e
instalaciones en la Universitat Po-
litècnica de València

12/08/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i l’empre-
sa My Energymap, SL, per a realitzar ac-
tivitats de formació de personal, d’inves-
tigació científica i desenvolupament tec-
nològic, així com l’ocupació d’espais a la
Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y em-
presa My Energymap, S.L. para reali-
zar actividades de formación de perso-
nal , de investigación científica y desa-
rrollo tecnológico así como la ocupación
de espacios en la Ciudad Politécnica de
la Innovación

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
establir condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions a la Universitat Politècnica
de València

Establecer un marco de actua-
ción para la colaboración en ac-
tividades de formación, investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico, así como el establecimien-
to de condiciones para la ocupa-
ción temporal de los espacios e
instalaciones en la Universitat Po-
litècnica de València

12/08/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Be Ro-
omers, SL, per a realitzar activitats de
formació, investigació i autorització d’o-
cupació temporal d’espais a la Ciutat Po-
litècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y Be
Roomers, S.L. para realizar actividades
de formación, investigación y autoriza-
ción de ocupación temporal de espacios
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
establir condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions de la Universitat Politècni-
ca de València pel beneficiari

Establecer el marco de actuación
para la colaboración en activida-
des de formación, investigación
científica y desarrollo tecnológico
así como las condiciones para la
ocupación temporal de los espa-
cios e instalaciones de la Univer-

12/08/2014
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sitat Politècnica de València por el
beneficiario

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Alfil In-
ternet Ventures, SL, per a realitzar acti-
vitats de formació, investigació i autorit-
zació d’ocupació temporal d’espais a la
Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y Alfil
Internet Ventures, S.L. para realizar acti-
vidades de formación, investigación y au-
torización de ocupación temporal de es-
pacios en la Ciudad Politécnica de la In-
novación

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
establir condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions de la Universitat Politècni-
ca de València pel beneficiari

Establecer el marco de actuación
para la colaboración en activida-
des de formación, investigación
científica y desarrollo tecnológico
así como las condiciones para la
ocupación temporal de los espa-
cios e instalaciones de la Univer-
sitat Politècnica de València por el
beneficiario

12/08/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i l’em-
presa Nubeser Soluciones, SL, per a re-
alitzar activitats de formació de perso-
nal, d’investigació científica i desenvolu-
pament tecnològic, així com l’ocupació
d’espais a la Ciutat Politècnica de la In-
novació

Acuerdo marco cooperación entre la Uni-
versitat Politècnica de València y la em-
presa Nubeser Soluciones S.L. para rea-
lizar actividades de formación de perso-
nal , investigación científica y desarrollo
tecnológico así como la ocupación de es-
pacios en la Ciudad Politécnica de la In-
novación

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
establir condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions a la Universitat Politècnica
de València

Establecer un marco de actua-
ción para la colaboración en ac-
tividades de formación, investiga-
ción científica y desarrollo tecno-
lógico, así como el establecimien-
to de condiciones para la ocupa-
ción temporal de los espacios e
instalaciones en la Universitat Po-
litècnica de València

13/08/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i Hollyshorts
Film Festival per a la formalització d’una
estada individual d’investigació

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y Hollys-
horts Film Festival para la formalización
de una estancia individual de investiga-
ción

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Establir un programa individual
d’intercanvi per a cobrir l’estada
de l’estudianta de doctorat

Establecer un programa indivi-
dual de intercambio para cubrir la
estancia de la estudiante de doc-
torado

18/08/2014

Conveni singular entre la Universitat Po-
litècnica de València i la Cambra de Co-
merç de Cartagena de Indias per a la
realització de pràctiques d’estudiants del
Màster en Cooperació al Desenvolupa-
ment

Convenio singular entre la Universitat

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-

Establir les condicions de re-
cepció a la Cambra de Comerç
de Cartagena de Indias d’una
alumna per a realitzar les pràcti-
ques del Màster en Cooperació al
Desenvolupament

Establecer las condiciones de re-
26/08/2014
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Politècnica de València y la Cámara de
Comercio de Cartagena de Indias para
la realización de prácticas de estudiantes
del Máster en cooperación al desarrollo

diantes cepción en la Cámara de Comer-
cio de Cartagena de Indias de
una alumna para la realización
de las prácticas del Máster en
Cooperación al Desarrollo

Conveni singular entre la Universitat Po-
litècnica de València i la Cambra de Co-
merç de Cartagena de Indias per a la
realització de pràctiques d’estudiants del
Màster en Cooperació al Desenvolupa-
ment

Convenio singular entre la Universitat
Politècnica de València y la Cámara de
Comercio de Cartagena de Indias para
la realización de prácticas de estudiantes
del Máster en cooperación al desarrollo

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Establir les condicions de re-
cepció a la Cambra de Comerç
de Cartagena de Indias d’una
alumna per a realitzar les pràcti-
ques del Màster en Cooperació al
Desenvolupament

Establecer las condiciones de re-
cepción en la Cámara de Comer-
cio de Cartagena de Indias de
una alumna para la realización
de las prácticas del Máster en
Cooperación al Desarrollo

26/08/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i el Club Es-
portiu Universitari Poliesportiu de Valèn-
cia

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y el Club
Deportivo Universitario Polideportivo de
Valencia

Cessió de béns

Cesión de bienes

Promoure relacions de benefici
mutu en matèria de col.laboració
esportiva

Promover relaciones de beneficio
mutuo en materia de colaboración
deportiva

02/09/2014

Acord de col.laboració entre la Conselle-
ria de Sanitat, l’Institut de Biomecànica
de València, la Universitat Politècnica de
València i la Universitat de València, per
a la participació dins del node valencià
de la Knowledge and Innovation Commu-
nities

Acuerdo de colaboración entre la Con-
sellería de Sanidad, el Instituto de Bio-
mecánica de Valencia, la Universitat Po-
litècnica de València y la Universitat de
València, para la participación dentro del
nodo valenciano de la Knowledge and In-
novatioon Commu

Consorci

Consorcio

Participar en el consorci InnoLI-
FE, en el cas de concessió de la
proposta a la convocatòria 2014
de la KIC Innovation for health li-
ving and active ageing

Participación en el consorcio In-
noLIFE, en el caso de concesión
de la propuesta a la convocato-
ria 2014 de la KIC Innovation for
health living and active ageing

02/09/2014

Acord de cooperació educativa i artística
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia i l’Ensemble Col Legno en matèria de
col.laboració artística i per al desenvolu-
pament conjunt de projectes del Màster
Universitari i del Doctorat en Música

Acuerdo de cooperación educativa y ar-
tística entre la Universitat Politècnica de
València y el Ensemble Col Legno en
materia de colaboración artística y para
el desarrollo conjunto de proyectos del
Máster universitario y del doctorado en

Formació no re-
glada

Formación no re-
glada

Desenvolupar projectes educa-
tius i artístics en coordinació amb
els programes del Màster Univer-
sitari en Música, del Doctorat de
Música i del Diploma d’Extensió
Universitària en Música Electròni-
ca i Vídeo Creació

Desarrollar proyectos educativos
y artísticos en coordinación con
los programas del Máster Univer-
sitario en Música, del Doctorado
de Música y del Diploma de Ex-
tensión Universitaria en Música

03/09/2014
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música Electrónica y Vídeo Creación

Acord d’intercanvi acadèmic entre la Uni-
versitat Politècnica de València i la Uni-
versitat Internacional de Suzuka

Acuerdo de intercambio académico en-
tre la Universitat Politècnica de València
y Suzuka International University

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Renovar, des del dia de la signa-
tura, per cinc anys més la durada
del conveni signat el 7 de gener
de 2017

Renovar, desde la fecha de la fir-
ma, por cinco años más la dura-
ción del convenio firmado el 7 de
enero de 2017

09/09/2014

Conveni marc de col.laboració interins-
titucional entre la Universitat Politècnica
de València i l’Escola Valenciana de Tast
i Comerç de l’Oli d’Oliva

Convenio marco de colaboración interi-
nstitucional entre la Universitat Politècni-
ca de València y la Escuela Valenciana
de Cata y Comercio del Aceite de Oliva

Marc

Marco

Fomentar l’intercanvi d’experièn-
cies en els camps de la docència,
la investigació i la cultura en ge-
neral

Fomentar el intercambio de expe-
riencias en los campos de la do-
cencia, la investigación y la cultu-
ra en general

09/09/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica de València i el Club Es-
tudiants Rugbi Club Atlètic València

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica de València y el Club
Estudiantes Rugby Club Atlético Valen-
cia

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Establir les condicions perquè
els membres del Club Estudiants
Rugbi Club Atlètic València pu-
guen fer ús de les instal.lacions
esportives de la Universitat Poli-
tècnica de València

Establecer las condiciones pa-
ra que los miembros del Club
Estudiantes Rugby Club Atlético
Valencia, puedan hacer uso de
las instalaciones deportivas de la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia

10/09/2014

Acord de consorci Tempus IV entre la
Universitat Politècnica de València i la
Universitat Nacional Kazakh Al-Farabi
per al desenvolupament del programa
MEDIS

Acuerdo de Consorcio Tempus IV entre
la Universitat Politècnica de València y la
Universidad Nacional Al-Farabi Kazakh
para el desarrollo del Programa MEDIS

Acció internacio-
nal

Acción internacio-
nal

Establir els drets i obligacions en-
tre el coordinador i els partici-
pants en el desenvolupament del
projecte “A Methodology for the
Formation of Highly Qualified En-
gineers at Master’s Level in the
Design and Development Indus-
trial Informatics Systems- MEDIS”

Establecimiento de los derechos
y obligaciones entre el coordina-
dor y los participantes en el desa-
rrollo del Proyecto “A Methodo-
logy for the Formation of Highly
Qualified Engineers at Master’s
Level in the Design and De-
velopment Industrial Informatics
Systems- MEDIS”

11/09/2014

Acord de cotutela de tesi doctoral entre
la Universitat Politècnica de València i la
Universitat Nacional Kazakh Al-Farabi

Formació reglada Establir les condicions que regei-
xen la cotutela de tesi doctoral
d’un alumne de la Universitat Po-
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Acuerdo de cotutela de tesis doctoral en-
tre la Universitat Politècnica de València
y la Universidad Nacional Al-Farabi Ka-
zakh

Formación regla-
da

litècnica de València

Establecimiento de las condicio-
nes que regirán la cotutela de te-
sis doctoral de un alumno de la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia

11/09/2014

Acord específic d’intercanvi d’estudiants
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia i l’Escola de Tecnologia Superior

Acuerdo específico de intercambio de
estudiantes entre la Universitat Politècni-
ca de València y l’Ècole de Technologie
Superieure

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de
estudiantes

Renovar per cinc anys, des del
dia de la signatura, l’acord signat
al juliol de 2010

Renovar por cinco años, desde la
fecha de la firma, el acuerdo fir-
mado en julio de 2010

15/09/2014

Conveni de col.laboració entre la Univer-
sitat Politècnica i el Club de Córrer El
Garbí

Convenio de colaboración entre la Uni-
versitat Politècnica y el Club de Correr El
Garbí

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Promocionar la celebració del vin-
tè aniversari d’ambdues entitats

Promocionar la celebración del vi-
gésimo aniversario de ambas en-
tidades

15/09/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Langua-
ges On-Line, SLU, per a realitzar acti-
vitats de formació, investigació i autorit-
zació d’ocupació temporal d’espais a la
Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y Lan-
guages On-Line S.L.U. para realizar acti-
vidades de formación, investigación y au-
torización de ocupación temporal de es-
pacios en la Ciudad Politécnica de la In-
novación

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Establir el marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
les condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions de la Universitat Politècni-
ca de València pel beneficiari

Establecer el marco de actuación
para la colaboración en activida-
des de formación, investigación
científica y desarrollo tecnológico
así como las condiones para la
ocupación temporal de los espa-
cios e instalaciones de la Univer-
sitat Politècnica de València por el
beneficiario

15/09/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Inventu-
re Cloud, SL, per a realitzar activitats de
formació, investigació i autorització d’o-
cupació temporal d’espais a la Ciutat Po-
litècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y In-
venture Cloud, S.L. para realizar activi-
dades de formación, investigación y au-
torización de ocupación temporal de es-
pacios en la Ciudad Politécnica de la In-
novación

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Establir el marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
les condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions de la Universitat Politècni-
ca de València pel beneficiari

Establecer el marco de actuación
para la colaboración en activida-
des de formación, investigación
científica y desarrollo tecnológico
así como las condiciones para la
ocupación temporal de los espa-
cios e instalaciones de la Univer-

15/09/2014
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sitat Politècnica de València por el
beneficiario

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Nuakea
per a realitzar activitats de formació, in-
vestigació i autorització d’ocupació tem-
poral d’espais a la Ciutat Politècnica de
la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre
la Universitat Politècnica de València y
Nuakea para realizar actividades de for-
mación, investigación y autorización de
ocupación temporal de espacios en la
Ciudad Politécnica de la Innovación

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Establir el marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
les condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions de la Universitat Politècni-
ca de València pel beneficiari

Establecer el marco de actuación
para la colaboración en activida-
des de formación, investigación
científica y desarrollo tecnológico
así como las condiciones para la
ocupación temporal de los espa-
cios e instalaciones de la Univer-
sitat Politècnica de València por el
beneficiario

15/09/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Think
Wide Labs, SL, per a realitzar activitats
de formació, investigació i autorització
d’ocupació temporal d’espais a la Ciutat
Politècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre
la Universitat Politècnica de València y
Think Wide Labs, S.L. para realizar acti-
vidades de formación, investigación y au-
torización de ocupación temporal de es-
pacios en la Ciudad Politécnica de la In-
novación

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Establir el marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
les condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions de la Universitat Politècni-
ca de València pel beneficiari

Establecer el marco de actuación
para la colaboración en activida-
des de formación, investigación
científica y desarrollo tecnológico
así como las condiciones para la
ocupación temporal de los espa-
cios e instalaciones de la Univer-
sitat Politècnica de València por el
beneficiario

15/09/2014

Acord de cooperació interuniversitària
entre la Universitat Politècnica de Valèn-
cia i l’Escola de Tecnologia Superior

Acuerdo de cooperación interuniversita-
ria entre la Universitat Politècnica de Va-
lència y l’Ècole de Technologie Superieu-
re

Marc

Marco

Renovar per cinc anys més, des
del dia de la signatura, del conve-
ni signat al juliol de 2010

Renovación por cinco años más,
desde la fecha de la firma, del
convenio firmado en julio de 2010

15/09/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Pay-
ment Innovation Network, SL, per a rea-
litzar activitats de formació, investigació
i autorització d’ocupació temporal d’es-
pais a la Ciutat Politècnica de la Innova-
ció

Acuerdo marco de cooperación entre la

Cessió d’espais

Cesión de espa-

Establir el marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
les condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions de la Universitat Politècni-
ca de València pel beneficiari

Establecer el marco de actuación
15/09/2014
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Universitat Politècnica de València y Pay-
ment Innovation Network, S.L. para rea-
lizar actividades de formación, investiga-
ción y autorización de ocupación tempo-
ral de espacios en la Ciudad Politécnica
de la Innovación

cios para la colaboración en activida-
des de formación, investigación
científica y desarrollo tecnológico
así como las condiciones para la
ocupación temporal de los espa-
cios e instalaciones de la Univer-
sitat Politècnica de València por el
beneficiario

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Consul-
toría 3.0 Ingeniería Humanista, SL, per
a realitzar activitats de formació, investi-
gació i autorització d’ocupació temporal
d’espais a la Ciutat Politècnica de la In-
novació

Acuerdo marco de cooperación entre
la Universitat Politècnica de València y
Consultoría 3.0 Ingeniería Humanista,
S.L. para realizar actividades de forma-
ción, investigación y autorización de ocu-
pación temporal de espacios en la Ciu-
dad Politécnica de la Innovación

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Establir el marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
les condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions de la Universitat Politècni-
ca de València pel beneficiari

Establecer el marco de actuación
para la colaboración en activida-
des de formación, investigación
científica y desarrollo tecnológico
así como las condiciones para la
ocupación temporal de los espa-
cios e instalaciones de la Univer-
sitat Politècnica de València por el
beneficiario

15/09/2014

Acord marc de cooperació entre la Uni-
versitat Politècnica de València i Kibi
Toys, SL, per a realitzar activitats de for-
mació, investigació i autorització d’ocu-
pació temporal d’espais a la Ciutat Po-
litècnica de la Innovació

Acuerdo marco de cooperación entre la
Universitat Politècnica de València y Ki-
bi Toys, S.L. para realizar actividades de
formación, investigación y autorización
de ocupación temporal de espacios en la
Ciudad Politécnica de la Innovación

Cessió d’espais

Cesión de espa-
cios

Establir el marc d’actuació per a
col.laborar en activitats de forma-
ció, investigació científica i desen-
volupament tecnològic, així com
les condicions per a l’ocupa-
ció temporal dels espais i instal-
lacions de la Universitat Politècni-
ca de València pel beneficiari

Establecer el marco de actuación
para la colaboración en activida-
des de formación, investigación
científica y desarrollo tecnológico
así como las condiciones para la
ocupación temporal de los espa-
cios e instalaciones de la Univer-
sitat Politècnica de València por el
beneficiario

15/09/2014

Acord de col.laboració entre la Universi-
tat Politècnica de València i la Fundació
Acció contra la Fam

Acuerdo de colaboración entre la Univer-
sitat Politècnica de València y la Funda-
ción Acción contra el Hambre

Culturals i espor-
tius

Culturales y de-
portivos

Col.laborar en el desenvolupa-
ment i organització de la carrera
interempreses, estudiants i parti-
culars denominada Challenge

Colaborar en el desarrollo y or-
ganización de la carrera interem-
presas, estudiantes y particulares
denominada Challenge

18/09/2014
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