CONSELL DE GOVERN DE 26 DE MAIG DE 2016
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

AGÈNCIA NACIONAL
D’EVALUACIÓ DE LA
QUALITAT, ANECA

ALAIN AFFLELOU
ÒPTIC SAU

Específic

Marc

MATÈRIA

Altra matèria

Marc

OBJECTE
Formalitzar l'encomana
de gestió amb
l'ANECA. La CNEAI
avaluarà l'activitat
investigadora del
professorat contractat
permanent de la
Universitat

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

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
RECERCA I
TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT

Fins al 31 de desembre
de 2016. No cap la
pròrroga del conveni

FACULTAT DE
CIÈNCIES

3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni, i
ho comunicarà per
escrit a l'altra part
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-se per finalitzat
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ALAIN AFFLELOU
ÒPTIC SAU

ASSOCIACIÓ
VALENCIANA
D’ESCLEROSI LATERAL
AMIOTRÒFICA

AJUNTAMENT D’ELDA

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Altra matèria

La creació dels "Premis
Afflelou al talent òptic"
dels millors expedients
acadèmics de la UA

FACULTAT DE
CIÈNCIES

Marc

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

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Específic

Creació i funcionament
de Seu de la UA

Regular el
funcionament de la
Seu de la UA en el
municipi d’Elda

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Específic

VIGÈNCIA
Fins al 31 de
desembre. Serà
renovable tàcitament
any rere any, no
obstant açò qualsevol
de les parts podrà
rescindir-ho per escrit
amb una antelació de
30 dies hàbils mínim a
la data de terminació
3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. Es
podrà denunciar el
conveni, i es
comunicarà per escrit
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en
què pretenga
finalitzar-se
Des del 01/01/2016
fins al 31/12/2016. Es
podrà renovar per
acord exprés de les
parts
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

AJUNTAMENT DE
TORREVELLA

CAIXA RURAL
CENTRAL, SOCIETAT
COOPERATIVA DE
CRÈDIT

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Creació i funcionament
de Seu de la UA
(Substitueix al signat
en data 20/01/2016)

Creació i regulació del
funcionament de la
Seu de la UA en el
municipi de Torrevella

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Marc

Establir unes vies per a
la possible
col·laboració financera,
així com la realització
en comú d'activitats de
divulgació, de cultura,
de formació, de
recerca i transferència
que redunden en
benefici d'ambdues
parts

VICERECTORAT
PLANIFICACIÓ
ECONÒMICA

VIGÈNCIA
4 anys, que es
prorrogaran
tàcticament per un
període anual fins a un
màxim de 2 anys,
llevat de denúncia
expressa de les parts
amb un mes
d'antelació
anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò qualsevol
de les parts podrà
denunciar el Conveni
en qualsevol moment,
i ho comunicarà per
escrit a l'altra part,
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en
què ho vagen a donar
per finalitzat
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

CIUTAT DE LES ARTS Y
LES CIÈNCIES

Marc

MATÈRIA

Marc

Regular la col·laboració
entre les parts, per al
foment i intercanvi
d'experiències en els
camps de la docència,
la recerca i la cultura
en general

Marc

Establir plans d'acció
conjunts per a
desenvolupar activitats
dirigides a sensibilitzar
a la comunitat
universitària en
matèries d'iinterés
social

COMITÉ AUTONÒMIC
DE CREU ROJA
ESPANYOLA EN LA
COMUNITAT
VALENCIANA
UNIVERSITAT MIGUEL
HERNÁNDEZ D’ELX
Marc
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
UNIVERSITAT JAUME I

OBJECTE

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
RECERCA I
TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT

2 anys, prorrogables
automàticament per
iguals períodes.
Qualsevol de les parts
podrà posar fi al
mateix, per denúncia
expressa, amb una
antelació mínima de 2
mesos a la data en què
es vaja a donar per
finalitzat

SECRETARIA GENERAL

3 anys, després dels
quals es prorrogarà
automàticament per
períodes anuals,
sempre que no
existisca denúncia per
les parts amb 2 mesos
d'antelació a la data de
venciment

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA

4

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

EDITORIAL
UNIVERSITAS SA

ESCOLA D’ART I
SUPERIOR DE
DISSENY D’ALCOI

FUNDACIÓ NORAY PROJECTE HOMBRE
ALACANT DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

Específic

Marc

Addenda (al conveni
signat 16/07/2014)

MATÈRIA

OBJECTE
Realitzar l'edició de la
revista Mediterrània de
Comunicació, de
manera que la
publicació dels seus
diferents nombres,
estiga disponible per a
la seua presentació
pública al llarg del
present curs 2015/16 i
cursos successius

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
RECERCA I
TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT

2 anys prorrogables,
per igual període de
temps, si no hi ha
denúncia prèvia per
alguna de les parts

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

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

1 any renovable
tàcitament per
períodes d'igual
durada. No obstant
açò, qualsevol de les
parts podrà renunciar
al Conveni, i ho
comunicarà per escrit,
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en
què pretenga
finalitzar-ho

Renovació de vigència

Prorrogar la durada del
conveni per al següent
curs acadèmic
2016/2017, mantenint
ambdues parteixes les
mateixes condicions

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Curs acadèmic
2016/17

Altra matèria
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ORGANISME

GOOGLE SPAIN, SL

HIDRAQUA GESTIÓ
INTEGRAL D’AIGÜES
DE LLEVANT, SA
(HIDRAQUA, SA)

LOKIMICA, SA

TIPUS DE
CONVENI
Addenda (al conveni
signat 24/01/2014)

MATÈRIA

OBJECTE

Renovació de vigència i
modificació del
clausulat

Renovar la vigència del
conveni i modificar els
detalls del projecte
inclòs en l'annex A de
el conveni

Específic

Màster

Establir les condicions
de col·laboració per a
l'execució de la 11ª
Edició del Màster
“Gestió Sostenible i
Tecnologies de
l'Aigua”, durant la seua
impartició en el curs
acadèmic 2016-2017

Específic

Programa d’Estudis
Pròpis

Fixar les condicions per
a facilitar beques als
estudiants del PEP en
Control de Plagues

INICIATIVA
VICERECTORAT
D’ESTUDIS I
FORMACIÓ

ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR

CENTRE
IBEROAMERICÀ DE LA
BIODIVERSITAT,
CIBIO

VIGÈNCIA
Des del 01/01/2016
fins al 31/12/2016
Des de la seua
signatura fins a la
finalització del curs
acadèmic 2016-2017.
No obstant açò, es
considera prorrogat
per a edicions
posteriors, llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts amb 3
mesos d'antelació a la
data del començament
de qualsevol de les
edicions
Fins a la finalització del
curs acadèmic 2015/16
encara que podrà
prorrogar-se per a
successius cursos
mitjançant acord
exprés
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

VISUAL ENTITAT DE
GESTIÓ D'ARTISTES
PLÀSTICS, VEGAP

Específic

MATÈRIA

Altra matèria

OBJECTE
Establir el procediment
per a l'emissió de les
autoritzacions a favor
de la UA, per a la
utilització de les obres
dels autors del
repertori de VEGAP en
el desenvolupament de
les seues activitats

INICIATIVA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

VIGÈNCIA
1 any, començant els
seus efectes el 4 de
maig de 2016,
prorrogable
automàticament per
igual durada, llevat de
denúncia expressa per
qualsevol de les parts
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la
finalització del mateix

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 24 de maig de 2016.
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