
 
 

 

CONSELL DE GOVERN DE 26 DE MARÇ DE 2013 
 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

EMBARCADERO 
TECHNOLOGIES, INC 
(ESTATS UNITS 
D’AMERICA) 

Marc Marc 

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

José García DEPT. 
TECNOLOGIA 
INFORMÀTICA I 
COMPUTACIÓ (ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR) 

Cinc anys, 
prorrogables 
tàcitament per 
períodes d’igual 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que haurà 
d’efectuar-se amb 
almenys dos mesos 
d’antelació 

GOVERNACIÓ DEL 
DEPARTAMENT DE 
CUNDINAMARCA 
(COLÒMBIA) 

Marc Marc 

Establir un canal de 
cooperació entre les 
parts per a realitzar 
intercanvis comuns 
d’activitats de 
divulgació, formació i 
recerca, que redunden 
en benefici de les dues 
parts 

GABINET 
D’ALIMENTACIÓ I 
NUTRICIÓ (FACULTAT 
DE CIÈNCIES DE LA 
SALUT) 

Cinc anys, renovables 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 
dos mesos d’antelació 
a la data en què es 
pretenga finalitzar 



 
 

 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

INSTITUT SUPERIOR 
POLITÈCNIC JOSÉ 
ANTONIO ECHEVERRIA 
(CUBA) 
 
UNIVERSITAT 
AGRÀRIA DE 
L’HAVANA (CUBA) 
 
UNIVERSITAT DE 
L’HAVANA (CUBA) 
 
UNIVERSITAT DE LES 
CIÈNCIES 
INFORMÀTIQUES 
(CUBA) 
 
UNIVERSITAT DE 
MATANZAS CAMILO 
CIENFUEGOS (CUBA) 
 
UNIVERSITAT 
D’ORIENTE (CUBA) 

Específic Programa de doctorat 
interuniversitari 

Acordar les condicions 
per al 
desenvolupament 
conjunt dels 
programes de doctorat 
“Aplicaciones de la 
Informática”, 
“Tecnologías de la 
Sociedad de la 
Información” i 
“Informática 
Avanzada” 

Irene Garrigós DPTO. 
LLENGUATGES I 
SISTEMES 
INFORMÀTICS  
Pilar Arques DPTO. 
CIÈNCIA DE LA 
COMPUTACIÓ I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL  
Francisco Pujol DPTO. 
TECNOLOGIA 
INFORMÀTICA I 
COMPUTACIÓ (ESCOLA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Vuit cursos acadèmics, 
comptadors a partir del 
curs 2012-2013. Podrà 
renovar-se per acord 
exprés de les parts 

NATIONAL CHUNG 
HSING UNIVERSITY 
(TAIWAN) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS 

Iniciar un programa 
d'intercanvi 
d'estudiants 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

5 anys, renovable per 
altres 5 previ 
consentiment de les 
parts 



 
 

 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

RESERVA PARA  
NATURALEZA 
PACUARE DE COSTA 
RICA (COSTA RICA) 

Marc Marc 

Establir les bases 
sobre els quals 
ambdues parts 
realitzaran accions 
conjuntes per recolzar 
i impulsar el 
coneixement científic i 
tècnic a través 
d'accions de gestió 
social, capacitació i 
investigació científica, 
amb la finalitat de 
contribuir a la 
conservació, 
l'aprofundiment del 
coneixement i la 
promoció de la 
utilització racional de 
la diversitat biològica 

CENTRE 
IBEROAMERICÀ DE LA 
BIODIVERSITAT, 
CIBIO 

5 anys, renovant-se 
tàcitament, excepte 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que haurà 
d'efectuar-la per escrit 
amb 6 mesos 
d'antelació 

UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE 
L’ESTAT D’HIDALGO 
(MÈXIC) 

Específic Programa de doctorat 
interuniversitari 

El desenvolupament 
d’estudis de postgrau 
en Biodiversitat i la 
codirecció de tesis 
doctorals en cotutela 
acadèmica en el marc 
del programa de 
doctorat de 
Biodiversitat del CIBIO 

CENTRE 
IBEROAMERICÀ DE LA 
BIODIVERSITAT, 
CIBIO 

Cinc anys, 
prorrogables 
tàcitament per 
períodes d’igual 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que haurà 
d’efectuar-se amb 
almenys sis mesos 
d’antelació a l’expiració 
del termini inicial o al 
de qualsevol de les 
pròrrogues 



 
 

 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
COLIMA (MÈXIC) Específic 

Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS 

Estableix un programa 
d’intercanvi 
d’estudiants, 
professorat i personal 
investigador entre les 
dues universitats 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

Cinc anys, 
prorrogables per 
períodes d’igual 
durada, amb sol·licitud 
prèvia de les parts. 
Qualsevol de les parts 
podrà manifestar la 
decisió de finalitzar-lo 
abans, mitjançant 
comunicació escrita 
amb sis mesos 
d’antelació 

UNIVERSITAT 
D’ESTRASBURG Específic Doctorat 

La defensa de tesi 
doctoral en règim de 
cotutela 

Francisco Franco DEPT. 
FILOLOGIES 
INTEGRADES 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

Cinc anys, 
prorrogables 
automàticament per 
períodes d’igual 
duració, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts, amb 
almenys sis mesos 
d’antelació a l’expiració 
del termini inicial o a 
qualsevol de les 
pròrrogues 

UNIVERISTAT 
D’ÉVORA (PORTUGAL) Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals les 
dues institucions 
estrenyeran relaciones 
mitjançant posteriors 
convenis específics 
 
 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

Tres anys, 
prorrogables 
tàcitament per 
períodes d’igual 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que haurà 
d’efectuar-se amb tres 
mesos d’antelació 



 
 

 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
MIAMI (EUA) Específic 

Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS 

Estableix un programa 
d’intercanvi 
d’estudiants i 
professorat 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

5 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes d'1 any, 
excepte denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb 6 mesos 
d'antelació a la data en 
la qual pretengui 
donar-ho per finalitzat 

UNIVERSITAT DE SÃO 
PAULO (BRASIL) Específic 

Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS 

La cooperació 
acadèmica per a 
l’intercanvi de 
professorat, estudiants 
i membres de l’equip 
tecnicoadministratiu 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

Cinc anys, llevat de 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts, 
amb una antelació 
mínima de 180 dies 

UNIVERSITAT DE 
L’ESTAT D’HAITI Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals 
ambdues institucions 
estrenyeran les seves 
relacions mitjançant 
posteriors convenis 
específics 

Sergio Molina DEPT. 
CIENCIES DEL MAR I 
BIOLIGIA APLICADA 
(FACULTAT DE 
CIENCIES) 

5 anys, prorrogable 
tàcitament per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que haurà 
d'efectuar-se amb 6 
mesos d'antelació 

UNIVERSITAT DIEGO 
PORTALES (XILE) 

Addenda (al conveni 
signat el 17/0272003) 

Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS 

Establir un acord 
d’intercanvi entre 
professors i alumnes 
de les dues institucions 
en els respectius 
estudis de postgrau en 
matèria 
d’argumentació 
jurídica 

Manuel Atienza DEPT. 
FILOSOFIA DEL DRET I 
DRET INTERNACIONAL 
PRIVAT (FACULTAT DE 
DRET) 

La del conveni (tres 
anys, prorrogable 
tàcitament d’any en 
any, llevat de denúncia 
de qualsevol de les 
parts amb una 
antelació de sis mesos) 



 
 

 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL DEL 
LIBANO (LIBANO) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals 
ambdues institucions 
estrenyeran les seves 
relacions mitjançant 
posteriors convenis 
específics 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

3 anys, prorrogable 
tàcitament per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que haurà 
d'efectuar-se amb 3 
mesos d'antelació 

UNIVERSITAT PARÍS 1 
PANTHEON-SORBONNE 
(FRANÇA) 

Específic Programa de doctorat 
interuniversitari 

Establir les condicions 
que regulen la cotutela 
internacional de tesi 
doctoral entre les dues 
universitats 

Joaquín Melgarejo 
DEPT. ANÀLISI 
ECONÒMICA APLICADA 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

Tres anys 

UNIVERSITAT 
NACIONAL DE 
RWANDA (RWANDA) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals les 
dues institucions 
estrenyeran relaciones 
mitjançant posteriors 
convenis específics 
 
 
 

Antonio Prieto DEPT. 
ANÀLISI GEOGRÀFICA 
REGIONAL I 
GEOGRAFIA FÍSICA 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

Tres anys, prorrogable 
tàcitament per 
períodes d’igual 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que haurà 
d’efectuar-se amb tres 
mesos d’antelació 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretària General 
 
 
 
 
Alacant, 25 de març de 2013 


