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INFORMACIÓ  PÚBLICA  DEL  PROJECTE 

D’APROBACIÓ  DE  LA  NORMATIVA  D’INTEGRITAT 

ACADÈMICA  DE  L’ALUMNAT  DE  LA  UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  

 

De conformitat amb el que estableix l’article 133 de 

la  Llei  39/2015,  d’1  de  octubre,  del  procediment 

administratiu  comú  de  les  administracions 

públiques,  aquesta  Secretaria  General  ha  acordat 

l’obertura d’un període d’informació pública adreçat 

a  tots  els  membres  de  la  comunitat  universitària 

com a part del procés d’aprobació de  la Normativa 

d’Integritat Acadèmica de  la Universitat Politècnica 

de  València,  durant  un  termini  de  10  dies  hàbils, 

comptadors  a  partir  del  dia  hàbil  següent  al  de 

publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 

Universitat Politècnica de València. 

 

 

L’esborrany  del  projecte  de  la    Normativa 

d’Integritat Acadèmica de  la Universitat Politècnica 

de València es pot  consultar en el microweb de  la 

Secretaria General: 

http://www.upv.es/entidades/SG/index‐va.html  en 

l’apartat Normativa en tramitació. 

 

Les al∙legacions, els suggeriments o les observacions 

es poden adreçar per a considerar‐les a la Secretaria 

General,  i  trametre‐les  pel  Registre   General  de  la 

Universitat  Politècnica  de  València  o  pels  registres 

auxiliars  d’Alcoi  i  Gandia,  o  a  través  de  l’adreça 

INFORMACIÓN  PÚBLICA  DEL  PROYECTO  DE 

APROBACIÓN  DE  LA  NORMATIVA  DE  INTEGRIDAD 

ACADÉMICA  DEL  ALUMNADO  DE  LA  UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  

 

De conformidad con  lo que establece el artículo 133 

de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 

procedimiento  administrativo  común  de  las 

administraciones públicas, esta Secretaría General ha 

acordado  la apertura de un período de  información 

pública  dirigido  a  todos  los  miembros  de  la 

comunidad universitaria  como parte del proceso de 

aprobación de la Normativa de Integridad Académica 

de  la Universitat Politècnica de València, durante un 

plazo  de  10  días  hábiles,  contado  a  partir  del  día 

hábil  siguiente  al  de  publicación  del  presente 

anuncio  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 

Politècnica de València. 

 

El  borrador  del  proyecto  de  la  Normativa  de 

Integridad Académica de la Universitat Politècnica de 

València podrá ser consultado en  la microweb de  la 

Secretaría General:  

http://www.upv.es/entidades/SG/index‐es.html  en 

el apartado “Normativa en tramitación”. 

 

Las  alegaciones,  sugerencias  u    observaciones, 

podrán  ser  dirigidas  para  su  consideración  a  la 

Secretaría General, remitiéndolas al Registro General 

de  la  Universitat  Politècnica  de  València  o  en  los 

Registros Auxiliares de Alcoy y Gandía, o a través del 
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electrònica  informacionpublica@upv.es. 

 

València,  9  de  novembre  de  2018.  El  Secretario 

General. Josep Antoni Claver Campillo. 

 

correo electrónico  informacionpublica@upv.es. 

 

Valencia,  9  de  noviembre  de  2018.  El  Secretario 

General. Josep Antoni Claver Campillo. 

 

 
   


