CONSELL DE GOVERN DEL 14 D'ABRIL DE 2014
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL
ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

AJUNTAMENT
D'ALACANT
FUNDACIÓ AUDITORI
DE LA DIPUTACIÓ
D'ALACANT

AJUNTAMENT
D'ALACANT

Específic

Específic

Una altra matèria

Una altra matèria

OBJECTIU
Concretar la
col·laboració entre les
parts per al
desenvolupament del
Projecte AlacantGuitarra Clàssica a
través de les seues
diverses facetes, i en
concret pel que fa a
l'organització i
celebració de la
Segona Edició del Cicle
de Concerts Guitarra
Clàssica d'Alacant i del
Màster d'Interpretació
de Guitarra Clàssica
Espanyola
Regular la col·laboració
entre ambdues
institucions perquè
alumnes de la titulació
d'Arquitectura duguen
a terme projectes que
redunden en benefici
d'ambdues parts i que
es realitzaran durant el
curs acadèmic 2013-14
en solars específics
proposats per
l'Ajuntament

INICIATIVA

VIGÈNCIA

SECRETARIA GENERAL

Fins a la finalització de
l'activitat objecte del
conveni

Ivan Capdevila DEP.
EXPRESSIÓ GRÀFICA I
CARTOGRAFIA
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

Entrarà en vigor, amb
caràcter general
establit, des del dia de
la seua signatura, per
a les dues parts, i la
seua durada serà
indefinida.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME
CENTRE SUPERIOR
D'IDIOMES

COL·LEGI
D'ENGINYERS
TÈCNICS D'OBRES
PUBLIQUES ZONA
ALACANT

COL·LEGI OFICIAL DE
BIBLIOTECARIS I
DOCUMENTALISTES
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Addenda

Específic

Marc

MATÈRIA
Modificació de
clausulat

Una altra matèria

Marc

OBJECTIU
Modificar la clàusula
referent al règim
econòmic i financer
Acostar els alumnes de
les titulacions
d'Enginyer Tècnic
d'Obres Públiques i
Graduat en Enginyeria
Civil de l'EPS-UA al
CITOP, al qual podran
adscriure's una vegada
finalitzats els seus
estudis, facilitant-los
prèviament l'accés a
les activitats i serveis
que presta el col·legi a
través de la figura de
la precol·legiaci

Establir vies per a la
realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i d'investigació que
redunden en benefici
de les dues parts

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VIC. PLANAIFICACIÓ
ECONÒMICA

La del conveni

Javier García Barba
DEPT. ENGINYERIA
CIVIL (ESCOLA
POLITÈCNICA
SUPERIOR)

1 any des de la seua
signatura, prorrogable
tàcitament per
períodes iguals, llevat
que una de les parts
comunique a l'altra
amb un mes
d'antelació a la seua
finalització o a la de les
seues pròrrogues, la
voluntat de resoldre’l.

SECRETÀRIA GENERAL

3 anys renovables
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar-lo,
comunicant-ho per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació a la
data en la qual
pretenga donar-se per
finalitzat.
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ORGANISME

COL·LEGI OFICIAL DE
TREBALL SOCIAL
D'ALACANT

COL·LEGI
TERRITORIAL
D'ARQUITECTES
D'ALACANT

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

MATÈRIA

Curs
d'especialista/expert

Una altra matèria

OBJECTIU
Col·laborar en
l'organització i
desenvolupament del
títol propi d'Expert en
Mediació

Difusió d'ofertes de
treballs de prestació de
serveis d'arquitectura
a través de la Xarxa
Socioprofessional
PLAZATIO

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Jasone Mondragón
DEP. COMUNICACIÓ I
PSICOLOGIA SOCIAL
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

Fins a la finalització del
curs

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILIDA

1 any, renovable
tàcitament per
períodes iguals fins a
un màxim de cinc
anys. No obstant això,
qualsevol de les parts
podrà denunciar el
conveni, comunicantho per escrit a l'altra
part amb almenys dos
mesos d'antelació a la
data en la qual
pretenga donar-se per
finalitzat
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ORGANISME

FUNDACIÓ CAROLINA

TIPUS DE
CONVENI

Específic

MATÈRIA

Una altra matèria

Regular la concessió
de fins a un màxim de
3 beques destinada a
la formació en doctorat
de docents procedents
d'universitats
iberoamericanes, amb
les quals la Fundació
Carolina haja subscrit
convenis de cooperació
educativa i estiguen en
vigor per a programes
de doctorat impartits
per la UA , i regular el
programa d'estades
curtes de la Fundació
Carolina en la UA

Una altra matèria

Establir els principis
pels quals es regirà la
col·laboració entre les
parts per a la posada
en marxa,
desenvolupament i
manteniment de
l'Antena Regional CISE
per al foment de
l'emprenedoria, la
formació, la
investigació i la
transferència en
aquest àmbit

FUNDACIÓ DE LA
UNIVERSITAT DE
CANTÀBRIA PER A
l'ESTUDI I LA
INVESTIGACION DEL
SECTOR FINANCER
UNIVERSITAT MIGUEL
HERNANDEZ D'ELX
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
UNIVERSITAT JAUME I
UNIVERSITAT
POLITECNICA DE
VALÈNCIA

Específic

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

1 any renovable
tàcitament, excepte
denúncia de qualsevol
de les parts, que haurà
de comunicar-ho per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació

VICERECTORAT
INVEST., DESAR. I
INNOV.

3 anys, que es
prorrogaran al seu
venciment per períodes
successius d'1 any de
durada, llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts, amb un
avís previ avís de 3
mesos d'antelació
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

FUNDACIÓ IMDEA
AGUA

Marc

MATÈRIA

Marc

HUAWEI
TECHNOLOGIES
ESPAÑA, SL

Específic

Una altra matèria

IL·LUSTRE COL·LEGI
D'ADVOCATS
D'ALACANT

Específic

Curs
d'especialista/expert

OBJECTIU
Establir vies per a la
realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i d'investigació que
redunden en benefici
de les dues parts
Creació d'un centre de
formació / acadèmia
autoritzada (HANA)
amb el màster en
Enginyeria de
Telecomunicació de la
Universitat d'Alacant.
Aquest centre de
formació / acadèmia
estarà autoritzada en
networking Huawei i
proporcionarà formació
de certificació oficial
als estudiants
Renovar el compromís
de les dues institucions
a col·laborar en la
impartició
d'ensenyaments de
postgrau en matèria
de mediació

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Javier Valdés DPTO.
ENGINYERIA CIVIL
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

3 anys, podent
prorrogar-se per acord
exprés de les parts,
que haurà de ser
formalitzat per escrit
amb 2 mesos
d'antelació a la data de
finalització

ESCOLA POLITECNICA
SUPERIOR

2 anys, que es
renovaran
automàticament per
períodes successius
d'un any, llevat que
siga acabat per
qualsevol de les parts,
les quals ho hauran de
notifica per escrit amb
noranta dies
d'antelació

FACULTAT DE DRET

Curs 2013-2014
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

LYNX VIEW S.L.

MINISTERI
D'EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Marc

Establir vies per a la
realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i d'investigació que
redunden en benefici
de les dues parts

Patricio Martínez DEPT.
LLENGUATGES I
SISTEMES
INFORMÀTICS
(ESCOLA POLITECNICA
SUPERIOR)

Una altra matèria

Regular el
subministrament de
metadades i
previsualitzacions per
part de la Universitat
d'Alacant al Ministeri
d'Educació, Cultura i
Esport i, a través d'est,
a Europeana, així com
l'ús d'aquestes
metadades i
previsualitzacions per
part del Ministeri
d'Educació, Cultura i
Esport i d'Europeana

SIBID

VIGÈNCIA
3 anys renovables
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar-ho,
comunicant-ho per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació a la
data en la qual
pretenga donar-se per
finalitzat
Entra en vigor en la
data de la signatura de
les parts i expirarà el
31 de desembre
següent a la data
d'entrada en vigor. El
conveni es renovarà
automàticament per un
període d'un any cada
1 de gener, llevat que
alguna de les parts
decidisca rescindir-lo
mitjançant notificació
per escrit rebuda per
l'altra part abans del
30 de setembre
d'aquest any
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DE
VALLADOLID

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Programa de doctorat
interuniversitari

La impartició d'un
Programa de Doctorat
Conjunt en
Traductologia,
Traducció Professional
i Audiovisual

Pedro Mogorrón DEP.
TRADUCCIÓ I
INTERPRETACIÓ
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

Entrarà en vigor a
partir de la data de la
signatura i serà
aplicable a partir del
curs 2014-2015. La
durada serà de 5 anys,
que es prorrogaran
tàcitament cada 5
anys, llevat que les
parts expressen el
contrari. No obstant
això, qualsevol de les
parts podrà denunciarho, comunicant-ho per
escrit amb almenys 6
mesos d'antelació
respecte de l'inici del
curs acadèmic següent

Una altra matèria

Creació de la Xarxa
Valenciana
d'Universitats
Públiques Saludables

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILIDA

Indefinida

UNIVERSITAT MIGUEL
HERNANDEZ D'ELX
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
Específic
UNIVERSITAT JAUME I
UNIVERSITAT
POLITECNICA DE
VALÈNCIA
Aránzazu Calzada González
Secretària General

Alacant, 10 d'abril de 2014
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