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CONSELL DE GOVERN DE 24 DE JULIOL DE 2015 

CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 
ORGANISME TIPUS DE CONVENIS MATÈRIA OBJETIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT D'EL RAFOL 
D'ALMUNIA 

Marc Marc 

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

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Indefinida, llevat de 
denúncia amb 2 mesos 
d'antelació a la data en la 
qual pretenguen donar-ho 
per finalitzat 
 

ASSOCIACIÓ 
D’INFERMERIA 
COMUNITÀRIA, AEC 

Específic Una altra matèria 
La creació del premi 
nacional d'infermeria 
'Isabel Cendala y Gómez' 

SECRETARIA GENERAL 

1 any, porrogable per 
acord tàcit, excepte 
denúncia de qualsevol de 
les parts amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual pretenga 
donar-se per finalitzat 

ASSOCIACIÓ DE LA 
PREMSA D’ALACANT 

Específic Curs d’especialista/expert 

Establir les condicions de 
col·laboració entre les 
parts per a l'organització i 
coordinació del curs 
'Expert en 
fotoperiodisme: 
Concepte, tècnica i 
edició', de 20 ECTS, a 

celebrar durant el curs 
2015/2016 

Enric Mira DEPT. 
COMUNICACIÓ I 
PSICOLOGIA SOCIAL 
(FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÓMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

La de la durada del curs. 
Prorrogable 
automàticament per 
períodes anuals, llevat de 
denúncia de qualsevol de 
les parts amb una 
antelació mínima d'1 mes 
a la data en la qual 

pretenga donar-se per 
finalitzat 

AJUNTAMENT D’IBI Específic Una altra matèria 

L'establiment de les 
condicions de 
col·laboració en 
l'explotació de béns 
comercialitzables en el 
Museu de la Biodiversitat 

CENTRE IBEROAMERICÀ 
DE LA BIODIVERSITAT, 
CIBIO 

1 any, renovable 
tàcitament per períodes 
iguals, llevat de denúncia 
de qualsevol de les parts, 
comunicada amb un 
mínim de 2 mesos 
d'antelació a la data en la 
qual pretenga donar-se 
per finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE CONVENIS MATÈRIA OBJETIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

BANC SANTANDER, S.A. Específic Una altra matèria 

Establir les condicions per 
a l'organització de la 
Reunió Plenària de la 
Fundació Cercle de 
Montevideo, que acollirà 
la UA els dies 16 i 17 
d'octubre de 2015 

VIC. PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Fins a la celebració de 
l'esdeveniment, i en tot 
cas com data límit el 
31/12/2015 

COL·LEGI OFICIAL 
D’INFERMERIA 
D’ALACANT 

Específic Una altra matèria 

L'accés del Col·legi Oficial 
d'Infermeria a les fonts 
bibliogràfiques, bases de 
dades i revistes 
electròniques de la UA 

SIBID 

2 anys, renovable 
tàcitament per períodes 
iguals. No obstant açò, 
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 

FUNDACIÓ DR. SOLER DE 
LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Específic Una altra matèria La creació dels premis als 
millors expedients del 
Màster en Optemotria 
Clínica i Visión  

FACULTAT DE CIÈNCIES Des de la data de la 
signatura i serà renovable 
tácitamet any rere any, 
llevat de denúncia de 
qualsevol de la parts, 
comunicada amb una 
antelació mínima de 60 
dies hàbils a la data de la 
rescissió 

RAUL TEJERINA ANTON Específic Curs d’especialització 

Establir les condicions de 
col·laboració entre les 
parts per a l'organització i 
coordinació dels 'Cursos 
d'especialització en 
cervesa artesana i 
microcerveceries', que es 
desenvoluparan durant el 
curs 2015-2016 

Mª José Bonete DEPT. 
AGROQUÍMICA I 
BIOQUÍMICA (FACULTAT 
DE CIÈNCIES) 

Es correspon amb la 
durada del curs, excepte 

denúncia de qualsevol de 
les parts, amb una 
antelació mínima d'1 mes 
a la data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE CONVENIS MATÈRIA OBJETIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT JAUME I Específic 
Programa de doctorat 
interuniversitari 

Establir la col·laboració 
entre les parts per a la 
participació de personal 
docent i investigador de 
la UA en el Programa de 
Doctorat d'Estudis 
Internacionals de Pau, 
Conflictes i 
Desenvolupament, 
impartit per la Universitat 
Jaume I, a partir del curs 
acadèmic 2015-2016 

INSTITUT 
INTERUNIVERSITARI DE 
DESENVOLUPAMENT 
SOCIAL I PAU 

4 anys, comptadors des 
de l'inici del curs 

acadèmic 2015-2016, 
prorrogables per acord 
exprés 

 
 

Aránzazu Calzada González 
Secretària General 
 
 
 

 
Alacant, 22 de juliol de 2015 


