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Núm. 119 
Divendres 19 d’octubre de 2018 
 

 
I. Disposicions generals, acords i resolucions 
3. Acords del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2018 
6. Constitució d'Unitats Docents del Departament d'Organització d'empreses 
7. Adequació de la Comissió d'Esports 
8.  Protocol  d'actuació  en  els  supòsits  d'assetjament  sexual,  assetjament  per  raó  de  sexe,  assetjament  per 
orientació sexual i assetjament per identitat i expressió de gènere 
52. Modificació parcial del calendari acadèmic per al curs 2018‐2019 
53.  Normativa  complementària  per  a  la  publicació  de  resultats  d'I+D+i  o  de  creació  artística  i  la  seua 
consideració  en  l'avaluació  de  l'Activitat  d'Investigació,  Desenvolupament,  Innovació  i  Transferència  en  la 
Universitat Politècnica de València 
60.  Pagament  del  100%  de  la  prestació  econòmica  en  la  situació  d'Incapacitat  Temporal  previst  en  la  Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 
63. Incorporació de la nova regulació del gaudi del permís de paternitat previst en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, 
de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 
66.  Aprovar  la  inclusió  de  la  norma  9.1  bis:  despeses  protocol∙làries  i  de  representació  de  les  normes  de 
funcionament del Pressupost de la Universitat Politècnica de València 2018 
68.  Resolució  per  la  qual  es modifica  la  resolució  del  rector,  d’1  de  juny  de  2017,  per  la  qual  s’aprova 
l’estructura orgànica  i  funcional dels  òrgans de  govern  i  representació   unipersonals d’àmbit  general de  la 
Universitat Politècnica de València 

 
II. Nomenaments d’òrgans de govern i representació 
 
III. Informació d’interès per a la comunitat universitària 
71. Resolució del  Secretari General per  la qual  s’efectua una  correcció d’errades en  la publicació del  II pla 
d’igualtat (2017‐2020) de la Universitat Politècnica de València 
 
IV. Altres disposicions 
 
V. Anuncis 
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Núm. 119 
Viernes 19 d’octubre de 2018 
 
 
I. Disposiciones generales, acuerdos y resoluciones 
3. Acuerdos del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2018 
6. Constitución de Unidades Docentes del Departamento de Organización de Empresas 
7. Adecuación de la Comisión de Deportes 
8. Protocolo de actuación en  los supuestos de acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso por orientación 
sexual y acoso por identidad y expresión de genero 
52. Modificación parcial del calendario académico para el curso 2018‐2019 
53.  Normativa  complementària  per  a  la  publicació  de  resultats  d'I+D+i  o  de  creació  artística  i  la  seua 
consideració  en  l'avaluació  de  l'Activitat  d'Investigació,  Desenvolupament,  Innovació  i  Transferència  en  la 
Universitat Politècnica de València 
60. Pago del 100% de  la prestación económica en  la  situación de  Incapacidad Temporal previsto en  la  Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
63. Incorporación de la nueva regulación del disfrute del permiso de paternidad previsto en la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
66.  Aprobar  la  inclusión  de  la  norma  9.1  bis:  gastos  protocolarios  y  de  representación  de  las  normas  de 
funcionamiento del Presupuesto de la Universitat Politècnica de València 2018 
68. Resolución por la que se procede a modificar la resolución del Rector, de 1 de junio de 2017, por la que se 
aprueba  la  estructura orgánica  y  funcional de  los órganos de  gobierno  y  representación   unipersonales de 
ámbito general de la Universitat Politècnica de València 
 
II. Nombramientos de órganos de gobierno y representación 
 
III. Información de interés para la comunidad universitaria 
71.  Resolución  del  Secretario  General  por  la  que  se  procede  a  efectuar  una  corrección  de  errores  en  la 
publicación del II Plan de Igualdad (2017‐2020) de la Universitat Politècnica de València 
 
IV. Otras disposiciones 
 
V. Anuncios 

   


