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CONSELL DE GOVERN DE 27 DE FEBRER DE 2014 

 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

PLYWOOD 
COSTARRICENSE, SA 
(COSTA RICA) 

Específic Una altra matèria 

Constitució d'una 
Estació Biològica que 
tinga com a objectiu el 
recolzar i desenvolupar 
investigacions en 
boscos tropicals i 

plantacions forestals 

de Costa Rica amb 
especial atenció a les 
plantacions de Melina i 
àrees de bosc tropical 
primari propietat de 

Plywood Costarricense, 
col·laborant així 
mateix en la difusió i 
desenvolupament de 
programes d'educació 
ambiental als diferents 

sectors socials 

CENTRE 
IBEROAMERICÀ DE LA 

BIODIVERSITAT, 
CIBIO 

Tres anys des de la 

data de signatura, 
renovable por períodes 

d’igual durada per 
acord exprés de les 
parts 

UNIVERSITAT 
ANAHUAC MEXICO 
NORTE (MÈXIC) 

Marc Marc 

Establir unes lleres per 
a la realització en 
comú d'activitats de 
divulgació, de formació 
i d'investigació que 

redunden en benefici 
d'ambdues parts 

Esperanza Gallego 
DEPT. DRET 
MERCANTIL I DRET 
PROCESSAL 

(FACULTAT DE DRET) 

Tres anys que es 
prorrogaran tàcitament 
per períodes de la 
mateixa durada, llevat 
de denúncia per escrit 
de qualsevol de les 

parts que s’haurà 
d'efectuar amb 3 
mesos d'antelació. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
COLIMA (MÈXIC) 

Específic 
Cotutela de tesi 
doctoral 

Defensa de tesi 
doctoral en règim de 
cotutela internacional 

en l'àmbit de les 
ciències jurídiques. 

ESCOLA DE 
DOCTORAT 

Cinc anys, 
prorrogables 

automàticament per 
períodes de la mateixa 
durada, llevat de 

denúncia prèvia d'una 
de les parts, formulada 
amb una antelació de 
sis mesos com a mínim 
abans d’expirar el 
termini inicial o 

qualsevol de les seues 

pròrrogues 
successives. 

UNIVERSITAT DE LAS 

TUNAS (CUBA) 
Marc Marc 

Desenvolupament de 
relacions acadèmiques, 
culturals i científiques 

entre la Universitat de 
las Tunas i la 
Universitat d'Alacant. 

SECRETARIA GENERAL 

Dos anys, renovable 
automàticament llevat 
que una de les parts 
notifique a l'altra la 
voluntat de concloure’l. 

UNIVERSITAT DE 
MEDEA (ALGÈRIA) 

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. 

Paco Franco DEP. 
FILOLOGIES 
INTEGRADES 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

Tres anys que es 
prorrogaran tàcitament 

per  períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 
d'antelació. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
PINEDA DEL RÍO 
(CUBA) 

Específic 
Programa de doctorat 

interuniversitari 

Establir les condicions 
per a la presentació i 

defensa de les tesis 
pendents inscrites len 
el programa de 

doctorat 
Desenvolupament 
Sostenible del Bosc 
Tropical: Usos Forestal 
i Turístic. 

Germán López DPTO. 
ECOLOGIA (FACULTAT 
DE CIÈNCIES) 

3 anys. 

UNIVERSITAT PER A La 

COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL DE 

COSTA RICA (COSTA 
RICA) 

Addenda (al conveni 
signat 29/06/2012) 

Modificació del 
clausulat 

Modificació d'algunes 

clàusules del conveni 
per a adaptar-les a la 

normativa de la 
Universitat d'Alacant. 

ESCOLA DE 
DOCTORAT 

La mateixa del 
conveni. 

UNIVERSITÉ PAUL 
VALERY-MONTPELLER 

III (FRANÇA) 

Addenda (al conveni 
signat 29/11/2012) 

Modificació del 
clausulat 

Modificació d'algunes 
clàusules del conveni 
per a adaptar-les a la 

normativa de la 
Universitat d'Alacant. 

ESCOLA DE 
DOCTORAT 

La mateixa del 
conveni. 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 

 
Alacant, 25 de febrer de 2014 


