CONSELL DE GOVERN DE 26 DE NOVEMBRE DE 2013
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

AGÈNCIA VALENCIANA
D'AVALUACIÓ I
PROSPECTIVA, AVAP

AGÈNCIA VALENCIANA
DEL TURISME

ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA
INTERPROVINCIAL,
SAU, ASISA

MATÈRIA

OBJECTIU

Addenda (al conveni
signat 03/11/2008)

Modificació del
clausulat

Ampliar les figures de
personal investigador
contractat de la UA
que podran sotmetre a
avaluació la seua
activitat investigadora
per l'AVAP.

Específic

Curs
d'especialista/expert

La realització del curs
d'expert Cuina
Tecnològica.

Marc

Marc

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

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT
INVEST., DESEN. I
INNOV.

1 any. S'entendrà
renovada anualment,
llevat de denúncia
expressa d'alguna de
les parts amb una
antelació mínima de
dos mesos.

INSTITUT
UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIONS
TURÍSTIQUES

Fins al 31/12/2014

UNIVERSITAT
PERMANENT

3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni,
comunicant-ho per
escrit a l'altra part amb
almenys dos mesos
d'antelació.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA
INTERPROVINCIAL,
SAU, ASISA

ASSOCIACIÓ DE DANY
CEREBRAL ADQUIRIT
D'ALACANT, ADACEA
ALACANT

ASSOCIACIÓ QUÍMICA
I MEDIAMBIENTAL DEL
SECTOR QUÍMIC DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA,
QUIMACOVA

Específic

Marc

Marc

MATÈRIA

Una altra matèria

OBJECTIU
Col·laborar en el
foment d'activitats i
campanyes de
sensibilització
encaminades a
l'educació per a la
salut, envelliment
saludable i qualitat de
vida, de la societat en
general i de les
persones grans de la
UA, en particular.

INICIATIVA

UNIVERSITAT
PERMANENT

Marc

Establir un marc de
cooperació general
entre la UA i ADACEA i
tenir la consideració
d'ONG per al lloguer
d'espais.

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

Marc

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

SECRETARIA GENERAL

VIGÈNCIA

Fins a la finalització del
2014, i es podrà
renovar de manera
tàcita, llevat de
denúncia expressa de
les parts.

3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni,
comunicant-ho per
escrit a l'altra part amb
almenys dos mesos
d'antelació.
3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni,
comunicant-ho per
escrit a l'altra part amb
almenys dos mesos
d'antelació.
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ORGANISME

AJUNTAMENT D'ALCOI

AJUNTAMENT DE
CASTALLA

CONSORCI DE
BIBLIOTEQUES
UNIVERSITÀRIES DE
CATALUNYA, CBUC

CONSORCI DE
COMPENSACIÓ
D'ASSEGURANCES

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

Addenda (al conveni
signat 22/11/2006)

Addenda (al conveni
signat 01/09/2010)

MATÈRIA

OBJECTIU
Col·laborar en la
realització de
l'escultura Faré
vacances, d'Antoni
Miró, en homenatge a
Ovidi Montllor.
Cessió a la UA d'una
còpia dels fons
digitalitzats de l'arxiu
municipal de Castalla
per al seu ús amb
finalitats d'investigació
i difusió.

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VIC. CULTURA,
ESPORTS I POLITICA
LINGÜÍSTICA

La de la realització de
l'activitat objecte del
conveni.

Cayetano Mas DEP.
HISTÒRIA MEDIEVAL,
HISTÒRIA MODERNA I
CIÈNCIES I TÈCNIQUES
HISTORIOGRÀFIQUES
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

Des del dia de la
signatura, i la seua
durada serà indefinida,
llevat de denúncia per
escrit de qualsevol de
les parts amb almenys
dos mesos d'antelació.

Una altra matèria

Aportació econòmica
anual per a tenir accés
als productes i serveis
de la Biblioteca Digital
de Catalunya (any
2014).

SIBID

Durant l'any 2014

Renovació de vigència

Prorrogar el conveni
per a l'edició 20132014 del màster
universitari en
Planificació i Gestió de
Riscos Naturals i
incloure-hi una
clàusula addicional.

I. INTERUNIVERSITARI
GEOGRAFIA

Per a l'edició
2013/2014 del màster

Una altra matèria

Una altra matèria
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ENCUENTROS NOW

GRAPHISOFT ESPANYA

OFICINA ESPANYOLA
DE PATENTS I
MARQUES

Marc

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Marc

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

SECRETARIA GENERAL

Una altra matèria

Acord de cessió de
llicència Graphisoft per
a institucions
acadèmiques.

Adriana Figueiras DEP.
EXPRESSIÓ GRÀFICA I
CARTOGRAFIA
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

Una altra matèria

Promoure els estudis i
la investigació en
matèria de propietat
industrial i
intel·lectual, en
particular les
desenvolupades pel
Magister Lucentinus.

Juan Antonio Moreno
DEP. DRET CIVIL
(FACULTAT DE DRET)

VIGÈNCIA
3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni,
comunicant-ho per
escrit a l'altra part amb
almenys dos mesos
d'antelació.
1 any des del dia de la
signatura, i es
prorrogarà pel mateix
període si les dues
parts estan d'acord
amb les condicions
especificades en
l'annex.

Des de l'endemà de la
signatura fins al
31/12/2013.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

TELEFONICA, SA

UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE
MADRID

Marc

Marc

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Marc

Constituir el marc de
col·laboració entre les
parts en temes
institucionals, amb els
objectius de de
conèixer, seguir i
proposar activitats de
cooperació que es
realitzen entre les dues
entitats.

SECRETARIA GENERAL

Marc

Intercanviar
experiències i personal
en els camps de la
docència, la
investigació i la cultura
en general, dins de les
àrees en què
compartisquen un
interès manifest.

María José Bonete DEP.
AGROQUÍMICA I
BIOQUÍMICA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES)

VIGÈNCIA
Des de l'1/01/2013 fins
al 31/12/2013,
prorrogable
automàticament per
iguals períodes de
temps si cap de les
parts no el denuncia
amb anterioritat a la
finalització fixada
inicialment o a alguna
de les seues
pròrrogues.
3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals,
excepte denúncia per
alguna de les parts,
que haurà de
comunicar-ho per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació a la
data en què el vagen a
donar per conclòs.

5

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

UNIVERSITAT
CARDENAL HERRERA
CEU
UNIVERSITAT
CATÒLICA DE
VALÈNCIA SANT
VICENT MÀRTIR
UNIVERSITAT MIGUEL
HERNANDEZ D'ELX

Marc

Marc

UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
UNIVERSITAT JAUME I
UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA

UNIVERSITAT MIGUEL
HERNÁNDEZ D'ELX

Específic

Màster

OBJECTIU

El compromís
d'actuacions que
contribuïsquen a la
formació i el
desenvolupament de
l'activitat física i
l'esport i,
particularment, de
totes aquelles
activitats i accions
vinculades amb el
desenvolupament i
promoció de l'esport
universitari a la
Comunitat Valenciana.

La docència del mòdul
comú del màster
universitari en
Cooperació al
Desenvolupament'

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
POLÍTICA LINGÜÍSTICA

1 any, prorrogable
tàcitament, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts
amb almenys tres
mesos d'antelació.

VICERECTORAT
D'ESTUDIS, FORM. I
QUAL.

Des de la data de
signatura, prorrogantse automàticament
cada curs acadèmic,
excepte denúncia per
escrit amb una
antelació mínima de 6
mesos

Aránzazu Calzada González
Secretària General

Alacant, 22 de novembre de 2013
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