CONSELL DE GOVERN DE 25 D’ABRIL DE 2016
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
ORGANISME

ASSOCIACIÓ
CIENTÍFICA DE
PSICOLOGIA I
EDUCACIÓ (ACIPE)

AJUNTAMENT DE
CREVILLENT

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

L'organització del VIII
Congrés Internacional
de Psicologia i
Educació (CIPE2016)
que se celebrarà els
dies 15, 16 i 17 de
juny de 2016

Juan Luis Castejón
DEPT. PSICOLOGIA
EVOLUTIVA I
DIDÀCTICA (FACULTAT
D’EDUCACIÓ)

Fins a la finalització de
l'activitat, que com a
màxim serà d'1 any.
No obstant açò,
qualsevol de les parts
podrà denunciar el
conveni, i ho
comunicarà per escrit
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data
que es pretenga
finalitzar

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

L'organització i
coordinació del curs
"La ciutat
protohistòrica
d'Herna/Peña negra
(II): l'organització
urbana dels
assentaments
orientalizants i fenicis
de la península ibèrica"
que es desenvoluparà
de l'11 al 13 de juliol
de 2016

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORTS I
POLÍTICA
LINGÜÍSTICA

Des de la seua
signatura i fins al 31
de desembre de 2016
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ORGANISME

AJUNTAMENT DE
JAVEA / XÀBIA

CASA TURCA
D’ALACANT

CENTRE D’ESTUDIS
FINANCERS

CENTRE
D’INVESTIGACIONS
ENERGÈTIQUES,
MEDIAMBIENTALS I
TECNOLÒGIQUES,
CIEMAT

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

Específic

Específic

MATÈRIA

Programa d’Estudis
Pròpis

Altra matèria

OBJECTE
Desenvolupar el
Programa d'Estudis
Propis en Gestió del
Patrimoni, durant el
curs acadèmic 20162017
L'organització d'un
concert dins del
programa Veu
Solidària que tindrà
lloc en el Paranímf de
la UA, el dia 20 de
maig de 2016, a les 18
hores

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Gabino Ponce DEPT.
GEOGRAFIA HUMANA
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

Fins a la finalització del
curs acadèmic 20162017

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORTS I
POLÍTICA
LINGÜÍSTICA

La de la realització de
l'esdeveniment

Pràctiques en la
Universitat

Facilitar a l'alumnat del
CEF, la realització d'un
període de formació
pràctica "en l'empresa"

VICERECTORAT
INVEST., DESENVOL. I
INNOV.

Altra matèria

Regular la col·laboració
entre les parts per a la
creació d'una Unitat
Mixta d'I+D en
Recerca Social al Medi
Ambient

Antonio J. Aledo DEPT.
SOCIOLOGIA I
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

S'iniciarà el 2 de maig
de 2016, i finalitzarà el
30 de juliol de 2016.
Es podrà rescindir per
qualsevol de les parts
en el moment que es
considere oportú.
Només serà necessari,
comunicar-ho
4 anys, prorrogables
per períodes d'igual
durada llevat que una
de les parts ho
denuncie
expressament per
escrit amb una
antelació mínma de sis
mesos a la data de
cadascun dels
venciments
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

COL·LEGI LA SALLE
(ALCOI)

DIPUTACIÓ
PROVINCIAL
D’ALACANT

EL CORTE INGLES SA DIVISIÓ EMPRESES

Específic

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Altra matèria

El desenvolupament
d'activitats expositives
i educatives amb
l'Institut CIBIO i el
Museu de la
Biodiversitat

CENTRE
IBEROAMERICÀ DE LA
BIODIVERSITAT,
CIBIO

Altra matèria

Facilitar a l'alumnat
estranger la realització
de pràctiques de
formació en la
Diputació d'Alacant,
dins del marc dels seus
estudis i a través de
l'associació IAESTE

VICERECTORAT
D’ESTUDIANTS

Marc

Establir unes vies per a
la realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i de recerca que
redunden en benefici
d'ambdues parts

Jose M. Torres DEPT.
EXPRESSIÓ GRÀFICA I
CARTOGRAFIA
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

VIGÈNCIA
5 anys, prorrogables
automàticament . No
obstant açò, qualsevol
de les parts ho podrà
denuciar per escrit
amb almenys 2 mesos
a la data en què vaja a
donar-ho per finalitzat
Des de la signatura
fins al 31/12/2016,
sense perjudici del
període de justificació i
pagament, d'acord
amb l'establit en la
clàusula cinquena
anterior
3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni, i
ho comunicarà per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació a la
data en què pretenga
finalitzar-se
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ESTRATEGIAS DEL
INGENIO, SL

FUNDACIÓ AL FANAR
PER AL CONEIXIMENT
DE L’ÀRAB

FUNDACIÓ
CASAVERDE

Marc

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Marc

Establir unes vies per a
la realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i de recerca que
redunden en benefici
d'ambdues parts

Jose M. Torres DEPT.
EXPRESSIÓ GRÀFICA I
CARTOGRAFIA
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

Altra matèria

L'accés de la comunitat
universitària al fons
documental de la
citada associació

SIBID

Marc

Establir unes vies per a
la realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i de recerca que
redunden en benefici
d'ambdues parts

INSTITUT
UNIVERSITARI
D’INVESTIGACIÓ
INFORMÀTICA

VIGÈNCIA
3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni, i
ho comunicarà per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació a la
data en què vulga
finalitzar-ho
2 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el Conveni, i
ho comunicarà per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació a la
data en què es
pretenga finalitzar
3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts, ho podrà
denunciar
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ORGANISME

GENERALITAT
VALENCIANA

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

TIPUS DE
CONVENI

Específic

MATÈRIA

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

Específic

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

INSTITUT ALACANTÍ
DE CULTURA JUAN
GIL-ALBERT

Específic

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

TELEFÒNICA MÒBILS
ESPANYA S.A.U.

Específic

Creació i
desenvolupament de
càtedra

OBJECTE

Establir la col·laboració
entre les parts per a la
realització de cursos
de contingut
audiovisual
L'organització i
coordinació del curs
"La protecció del
turista com a
consumidor" que es
realitzarà el 14 i 15 de
juliol de 2016 i "Les
novetats en la
legislació
administrativa i
contenciósadministrativa,
després de la reforma
de 2015" que es
realitzarà el 7 i 8 de
juliol de 2016
La realització de les
Jornades Acadèmiques
en commemoració de
l'IV Centenari de la
mort de Cervantes i
Shakespeare
El desenvolupament de
les activitats de la
Càtedra TME-UA

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORTS I
POLÍTICA
LINGÜÍSTICA

La de la durada de
l'activitat, que es
preveu realitzar durant
l'estiu de 2016. Les
parts podran denunciar
el conveni amb una
antelació mínima d'1
mes a la data en què
es pretenga finalitzar

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORTS I
POLÍTICA
LINGÜÍSTICA

Des de la seua
signatura. Finalitzarà
una vegada complides
les obligacions objecte
del conveni

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORTS I
POLÍTICA
LINGÜÍSTICA

Se cenyirà únicament
a l'execució de
l'activitat assenyalada
en la Clàusula primera
i objecte del conveni

SECRETARIA GENERAL

Des de l'1 de gener de
2016 fins al 31 de
desembre de 2016
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT
POLITECNICA DE
CATALUNYA

Marc

MATÈRIA

Marc

OBJECTE

INICIATIVA

Enquadrar i coordinar
l'actuació en activitats
de formació, recerca
científica de
desenvolupament
tecnològic i
transferència de
tecnologia

Javier Valdés DEPT.
ENGINYERIA CIVIL
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

VIGÈNCIA
3 anys, prorrogables
per acord exprés
excepte denúncia de
qualsevol de les parts
comunicada amb 2
mesos d'antelació

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 20 d’abril de 2016
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