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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CONSELL SUPERIOR 
D’INVESTIGACIONS 
CIENTIFICAS, CSIC,  
UNIVERSITY OF YORK 
(REGNE UNIT), 
UNIVERSITAT DE 
SARAGOSSA, 
UNIVERSITAT DE 
SEVILLA,  
UNIVERSITAT DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTEL·LA, 
UNIVERSITAT PAIS 
BASC/EUSKAL HERRIKO 
UNIBERSITATEA, 
UNIVERSITAT D’OVIEDO, 
UNIVERSITAT JAUME I, 
UNIVERSITAT 
COMPLUTENSE DE 
MADRID,  
UNIVERSITAT DE 
CASTELLA-LA MANXA, 
UNIVERSITAT AUTONOMA 
DE MADRID,  
UNIVERSITAT AUTONOMA 
DE BARCELONA 
Exp. 2019CON088444 

ADDENDA (al conveni 
signat el 29/5/2014) Una altra matèria 

Addenda específica al conveni 
signat 29.5.2014 
Incorporar a la xarxa el «Grup 
de catàlisi orgànica i 
organometàl·lica» del Dept. de 
Química Orgànica de la 
Universitat Autònoma de 
Madrid 
 
 

FOUBELO GARCÍA, 
FRANCISCO. DEPT. 
QUÍMICA ORGÀNICA 
(FACULTAT 
CIÈNCIES) 

4 anys des de l’entrada en 
vigor de la llei 40/2015 d’1 
d’octubre del Règim Jurídic 
del Sector Públic 
(03/10/2016). Per tant , la 
vigència del conveni 
subscrit amb data 
29/05/2014 finalitza el 
3/10/2020 
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PONTIFÍCIA UNIVERSITAT 
JAVERIANA DE CALI 
(COLÒMBIA) 
Exp. 2019CON093754 

CONVENI ESPECÍFIC 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

Acordar els termes de 
l’intercanvi d’estudiants de 
grau 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 12 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

UNIVERSIDADE FEEVALE 
(EL BRASIL) (EL BRASIL) 
Exp. 2019CON096362 

CONVENI MARC  

Establir les bases de 
col·laboració entre les parts 
per al desenvolupament 
d’accions i activitats 
relacionades amb les finalitats 
que tenen encomanades les 
dues institucions i que puguen 
desenvolupar-se conjuntament 

IU DE L’AIGUA I 
CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

4 anys des de la data de 
signatura, renovable 
tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 3 mesos 
d’antelació a la data en què 
es pretenga donar per 
finalitzat 
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UNIVERSITE PAUL 
VALERY-MONTPELLER III 
(FRANÇA) 
Exp. 2019CON093442 

CONVENI ESPECÍFIC Cotutela de tesi 
doctoral 

La realització i defensa de la 
tesi doctoral desenvolupada 
per Juan Adroher en règim de 
cotutela internacional  

TOLOSA IGUALADA, 
MIGUEL. DEPT. 
TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 
(FACULTAT 
FILOSOFIA I 
LLETRES) 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 6 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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UNIVERSITY OF NORTH 
FLORIDA (ESTATS UNITS 
D’AMERICA) 
Exp. 2019CON094905 

CONVENI ESPECÍFIC 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

ADDENDA al Conveni signat el 
12/12/2014 
Renovació de l’acord 
d’intercanvi d’estudiants amb 
la University of North Florida 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar la pròrroga 
d’aquest si ho comuniquen 
per escrit. No obstant això 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 30 dies 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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UNIVERSITY OF NORTH 
FLORIDA (ESTATS UNITS 
D’AMERICA) 
Exp. 2019CON100610 

CONVENI MARC  

Crear un mitjà de cooperació 
entre la UNF i la UA per a 
l’intercanvi de personal 
acadèmic i estudiants, i també 
informació acadèmica i 
d’investigació entre les dues 
institucions educatives.  

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 30 dies 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretària general 

 

 
Alacant, 23 de setembre del 2019 

 

 
 


