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ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 4 D’OCTUBRE 
DE 2018 
 
1. Acord  d'aprovar  la  constitució  d'Unitats Docents 
del Departament d'Organització d'empreses. 
 
 
2.  Acord  d'aprovar  l'adequació  de  la  Comissió 
d'Esports. 
 
3.  Acord  d'aprovar  la  participació  de  la Universitat 
Politècnica de València  en  l'Associació d'Usuaris de 
SAP España (AUSAPE). 
 
4.  Acord  d'aprovar  el  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. 
 
5.  Acord  d'aprovar  el  Pla  de  Cooperació  al 
Desenvolupament  2018‐2020  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
6.  Acord  d'aprovar  la  tramitació  per  al  disseny  del 
nou Grau en Disseny Arquitectònic d'Interiors. 
 
 
7.  Acord  d'aprovar  l'extinció  del  Màster 
Interuniversitari en Millora Genètica Vegetal. 
 
8.  Acord  d'aprovar  la  modificació  parcial  del 
calendari acadèmic per al curs 2018‐2019. 
 
9.  Acord  d'aprovar  l'ampliació  de  places  per  a 
admissió d'estudiants per continuació d'estudis en el 
Grau d'Enginyeria de l'Energia. 
 
10.  Acord  d'aprovar  acords  sobre  contractes 
programa  de  diferents  assignatures  de  la  ETS 
d'Enginyeria d'Edificació. 
 
11.  Acord  d'aprovar  la memòria  de  verificació  del 
Grau en Tecnologia Digital i Multimèdia. 
 
12. Acord d'aprovar el conveni per a la creació d'una 
Unitat  Mixta  d'Investigació  amb  l'Institut  Valencià 

ACUERDOS  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO  DE  4  DE 
OCTUBRE DE 2018 
 
1. Acuerdo de  aprobar  la  constitución de Unidades 
Docentes  del  Departamento  de  Organización  de 
Empresas. 
 
2. Acuerdo de aprobar la adecuación de la Comisión 
de Deportes. 
 
3.  Acuerdo  de  aprobar  la  participación  de  la 
Universitat Politècnica de València en  la Asociación 
de Usuarios de SAP España (AUSAPE). 
 
4. Acuerdo de aprobar el 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 género. 
 
5.  Acuerdo  de  aprobar  el  Plan  de  Cooperación  al 
Desarrollo 2018‐2020 de la Universitat Politècnica de 
València. 
 
6. Acuerdo de aprobar  la tramitación para el diseño 
del  nuevo  Grado  en  Diseño  Arquitectónico  de 
Interiores. 
 
7.  Acuerdo  de  aprobar  la  extinción  del  Máster 
Interuniversitario en Mejora Genética Vegetal. 
 
8.  Acuerdo  de  aprobar  la modificación  parcial  del 
calendario académico para el curso 2018‐2019. 
 
9. Acuerdo de aprobar  la ampliación de plazas para 
admisión  de  estudiantes  por  continuación  de 
estudios en el Grado de Ingeniería de la Energía. 
 
10.  Acuerdo  de  aprobar  acuerdos  sobre  contratos 
programa  de  diferentes  asignaturas  de  la  ETS  de 
Ingeniería de Edificación. 
 
11. Acuerdo de aprobar  la memoria de  verificación 
del Grado en Tecnología Digital y Multimedia. 
 
12. Acuerdo de aprobar el convenio para la creación 
de  una  Unidad  Mixta  de  Investigación  con  el 
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d'Investigacions Agràries (IVIA). 
 
 
13.  Acord  d'aprovar  la  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. 
 
14. Acord d'aprovar els perfils  i  tribunals de places 
de cossos docents universitaris. 
 
15. Acord d'aprovar  la modificació de  la Relació de 
Llocs de treball del Personal Docent i Investigador. 
 
 
16.  Acord  d'aprovar  el  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. 
 
17.  Acord  d'aprovar  la  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. 
 
18.  Acord  de  no  aprovar  la  necessitat  de  crear  un 
reglament amb unes directrius  i procediments per a 
la provisió de llocs de treball de forma temporal. 
 
 
19. Acord d'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. 
 
20.  Acord  d'aprovar  els  següents  Títols  Propis  de 
nova implantació: 
*Màster en Produccions Aqüícoles. 
‐Diploma d'Especialització en Aqüicultura. 
‐Expert Universitari en Piscicultura.  
‐Expert Universitari en Peneicultura.  
*Màster  en  Geoinformation  Management  for 
Cultural Tourism.  
 
21. Acord d'aprovar  la correcció d'errata en el Títol 

Instituto  Valenciano  de  Investigaciones  Agrarias 
(IVIA). 
 
13.  Acuerdo  de  aprobar  la  normativa 
complementaria para la publicación de resultados de 
I+D+i o de creación artística y su consideración en la 
evaluación  de  la  Actividad  de  Investigación, 
Desarrollo,  Innovación  y  Transferencia  en  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
14. Acuerdo de aprobar  los perfiles y  tribunales de 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 
 
15.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente 
e Investigador. 
 
16.  Acuerdo  de  aprobar  el  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.
 
17. Acuerdo de aprobar la 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.
 
18. Acuerdo de no aprobar la necesidad de crear un 
reglamento  con  unas  directrices  y  procedimientos 
para  la  provisión  de  puestos  de  trabajo  de  forma 
temporal. 
 
19. Acuerdo de 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. 
 
20. Acuerdo de aprobar los siguientes Títulos Propios 
de nueva implantación:  
*Máster en Producciones Acuícolas. 
‐Diploma de Especialización en Acuicultura. 
‐Experto Universitario en Piscicultura.  
‐Experto Universitario en Camaronicultura.  
*Máster  en  Geoinformation  Management  for 
Cultural Tourism.  
 
21. Acuerdo de aprobar la corrección de errata en el 
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Propi  Màster  en  Gestió  Portuària  i  Transports 
Intermodal. 
 
 
 

Título  Propio  Máster  en  Gestión  Portuaria  y 
Transportes Intermodal. 
 

 
   


