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ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 19 DE JULIOL 
DE 2018 
 
1. Acord d'aprovar  la modificació parcial de  l'acord 
del Consell de Govern de 27 de juny de 2013, relatiu 
a  l'acompliment  d'òrgans  de  govern  i  de 
representació  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València per Personal d'Administració i Serveis. 
 
2.  Acord  d'informar  favorablement  el  canvi  de 
denominació de Centres. 
 
3. Acord  d'aprovar  la  sol∙licitud  de  renovació  de  la 
distinció  Professor  Ad  Honorem  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  del  catedràtic  Sr.  Eladio 
Vicente  Arnalte  Alegre  durant  el  curs  acadèmic 
2018‐19. 
 
4. Acord d'aprovar  l'actualització de membres de  la 
Junta Electoral. 
 
5.  Acord  d'aprovar  la  convocatòria  i  calendari 
d'eleccions  a  Centres,  Departaments,  Instituts 
Universitaris  d'Investigació,  i  de  renovació  dels 
representants  dels  estudiants  en  Claustre,  Centres, 
Departaments i Instituts Universitaris d'Investigació. 
 
 
6.  Acord  d'aprovar  el  nomenament  com  a  doctor 
Honoris  causa  per  la  Universitat  Politècnica  de 
València de Sr. Jean‐Pierre Sauvage. 
 
7.  Acord  d'aprovar  l'oferta  pública  d'ocupació  del 
Personal Docent i Investigador per a l'any 2018. 
 
 
8. Acord d'aprovar  la modificació de  l'article 4 de  la 
Normativa per a la regulació dels concursos d'accés a 
cossos  docents  universitaris  en  l'àmbit  de  la 
Universitat Politècnica de València fins a  l'adaptació 
dels  Estatuts  al  que  es  disposa  en  la  llei  orgànica 
4/2007,  de  12  d'abril,  desenvolupada  en  el  règim 
dels  concursos  d'accés  pel Reial  decret  1313/2007, 
de 5 d'octubre. 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  19 DE 
JULIO DE 2018 
 
1.  Acuerdo  de  aprobar  la modificación  parcial  del 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de  junio de 
2013, relativo al desempeño de órganos de gobierno 
y de  representación de  la Universitat Politècnica de 
València por Personal de Administración y Servicios. 
 
2.  Acuerdo  de  informar  favorablemente  el  cambio 
de denominación de Centros. 
 
3. Acuerdo de aprobar  la solicitud de renovación de 
la distinción Profesor Ad Honorem de  la Universitat 
Politècnica  de  València  del  catedrático  D.  Eladio 
Vicente Arnalte Alegre  durante  el  curso  académico 
2018‐19. 
 
4. Acuerdo de aprobar la actualización de miembros 
de la Junta Electoral. 
 
5. Acuerdo de aprobar  la convocatoria y calendario 
de  elecciones  a  Centros, Departamentos,  Institutos 
Universitarios de  Investigación,  y de  renovación de 
los  representantes  de  los  estudiantes  en  Claustro, 
Centros,  Departamentos  e  Institutos  Universitarios 
de Investigación. 
 
6.  Acuerdo  de  aprobar  el  nombramiento  como 
doctor Honoris  Causa  por  la Universitat  Politècnica 
de València de D. Jean‐Pierre Sauvage. 
 
7. Acuerdo de aprobar  la oferta pública de empleo 
del  Personal  Docente  e  Investigador  para  el  año 
2018. 
 
8. Acuerdo de aprobar  la modificación del artículo 4 
de  la Normativa para  la regulación de  los concursos 
de  acceso  a  cuerpos  docentes  universitarios  en  el 
ámbito  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
hasta  la  adaptación de  los Estatutos  a  lo dispuesto 
en  la  ley  orgánica  4/2007,  de  12  de  abril, 
desarrollada  en  el  régimen  de  los  concursos  de 
acceso  por  el  Real  Decreto  1313/2007,  de  5  de 
octubre. 
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9. Acord d'aprovar els perfils i tribunals de places de 
cossos docents universitaris. 
 
10. Acord d'aprovar el reglament pel qual es regula 
la  col∙laboració  en  la  docència  del  personal 
investigador contractat en  la Universitat Politècnica 
de València. 
 
11.  Acord  d'aprovar  el  nomenament  de  Professor 
Emèrit. 
 
12. Acord d'aprovar les retribucions addicionals de la 
Generalitat. 
 
13. Acord d'aprovar  la modificació de  la Relació de 
Llocs de treball del Personal Docent i Investigador. 
 
 
14.  Acord  d'aprovar  els  següents  Títols  Propis  de 
nova implantació:  
*Màster  en  Direcció  d'Empreses  i  Eines 
Tecnològiques de Gestió‐MBA  (formant part del pla 
d'estudis  coordinat  en  Direcció  i  Planificació 
d'empreses).  
*Expert Universitari en Eines Tecnològiques per a  la 
Gestió  Empresarial  (formant  part  del  pla  d'estudis 
coordinat en Direcció i Planificació d'empreses).  
 
 
15. Acord d'aprovar la modificació dels preus públics 
a aplicar en els Títols Propis oferits. 
 

9.  Acuerdo  de  aprobar  los  perfiles  y  tribunales  de 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 
 
10. Acuerdo de aprobar el Reglamento por el que se 
regula  la  colaboración  en  la  docencia  del  personal 
investigador contratado en la Universitat Politècnica 
de València. 
 
11.  Acuerdo  de  aprobar  el  nombramiento  de 
Profesor Emérito. 
 
12. Acuerdo de aprobar las retribuciones adicionales 
de la Generalitat. 
 
13.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente 
e Investigador. 
 
14. Acuerdo de aprobar los siguientes Títulos Propios 
de nueva implantación:  
*Máster  en Dirección  de  Empresas  y Herramientas 
Tecnológicas  de  Gestión‐MBA  (formando  parte  del 
plan  de  estudios  coordinado  en  Dirección  y 
Planificación de Empresas). 
*Experto  Universitario  en  Herramientas 
Tecnológicas para  la Gestión Empresarial (formando 
parte del plan de estudios coordinado en Dirección y 
Planificación de Empresas). 
 
15.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  los 
precios  públicos  a  aplicar  en  los  Títulos  Propios 
ofertados. 
 

 
   


