CONSELL DE GOVERN DE 27 D'ABRIL DE 2015
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
ORGANISME

COL·LEGI OFICIAL DE
CRIMINÒLEGS DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

COL·LEGI OFICIAL DE
TREBALL SOCIAL
D'ALACANT

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

TIPUS DE
CONVENI

Marc

Específic

Específic

MATÈRIA

Marc

Programa d'Estudis
Propis

Programa d'Estudis
Propis

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

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

FACULTAT DE DRET

3 anys renovables
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això,
qualsevol de les parts
podrà denunciar-ho,
comunicant-ho per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació a la
data en la qual
pretenga donar-se per
finalitzat

Col·laborar en l'organització
i desenvolupament del Títol
Propi Expert en Mediació

Jasone Mondragón DEP.
COMUNICACIÓ I
PSICOLOGIA SOCIAL
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

Fins a la finalització
del curs 2015-2016

DEP. DE DRET
MERCANTIL I DRET
PROCESAL

Fins a 31 de
desembre de 2016,
podent-se prorrogar
per acord exprés de
les parts per un
període de dos anys,
excepte denúncia per
escrit de qualsevol de
les parts amb almenys
dos mesos d'antelació

Desenvolupament d'un
programa d'estudis propis
sobre 'Reformes legals en
l'àmbit mercantil i
modernització de
l'Administració de Justícia'
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ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

CONSELLERIA DE
BENESTAR SOCIAL
Específic

Una altra matèria

FISCALIA PROVINCIAL
D'ALACANT

OBJECTIU
Establir les bases de
col·laboració per a contribuir
al compliment de les
disposicions de la Llei
Orgànica 5/2000 de 12 de
gener, reguladora de la
responsabilitat penal dels
menors, relatives a la
conciliació amb la víctima o
perjudicat, la reparació del
dany, la realització
d'activitats i tasques
socioeducatives i les
prestacions en benefici de la
comunitat

INICIATIVA

VIGÈNCIA

SECRETARIA GENERAL

2 anys, podent
prorrogar-se
expressament pel
mateix període, per
acord de les parts

VICERECTORAT
INVESTIGACIÓ,
DESENVOLUPAMENT I
INNOVACIÓ

Indefinida, excepte
denúncia de qualsevol
de les parts,
comunicada amb 6
mesos d'antelació a la
data en la qual es
desitja que deixe de
tenir efecte

CONSELLERIA DE
SANITAT
FUNDACIÓ PER AL
FOMENT DE LA
INVESTIGACIÓ
SANITÀRIA I
BIOMÈDICA DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA, FISABIO

Específic

Una altra matèria

La creació i
desenvolupament de
l'Institut d’Investigació
Sanitària d'Alacant

UNIVERSITAT MIGUEL
HERNÁNDEZ D'ELX
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ORGANISME

CYMA METODOS Y
MEDIOS, SL

TIPUS DE
CONVENI

Específic

MATÈRIA

Una altra matèria

FUNDACIÓ GENERAL
DE LA UNIVERSITAT
D'ALACANT

Addenda (al
conveni signat
01/01/2004)

Una altra matèria

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

Específic

Una altra matèria

OBJECTIU

Instal·lació d'un punt de
suport publicitari en una
parcel·la propietat de la UA

L'encàrrec a la Fundació
General de la UA, a través
del Gabinet d'Iniciatives per
a l'Ocupació, de la gestió de
les pràctiques acadèmiques
externes extracurriculars
dels estudis de grau,
doctorat, màster oficial
universitari, títols propis i
titulacions a extingir
(Protocol 50)
El finançament per Hidraqua
de 2.000 euros en concepte
de mecenatge per a finançar
la publicació de la
monografia derivada de la
tesi doctoral " El cant de la
Passió a Oriola. Origen i
evolució"

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

15 anys, renovant-se
tàcitament per
períodes anuals,
excepte manifestació
en contra amb
almenys un mes
d'antelació

VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS

Fins al 10 de
setembre de 2015,
renovant-se
automàticament cada
any acadèmic,
excepte denúncia
expressa

SECRETARIA GENERAL

Fins al compliment
dels compromisos
adquirits en el conveni
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ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

IDENTAL FUNDACIÓ
HOSPITALÀRIA

Específic

Programa d'Estudis
Propis

INSTITUT ALACANTÍ
DE CULTURA JUAN
GIL-ALBERT

Específic

Una altra matèria

MINISTERI
D'EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

UNINVEST S.G.I.C.R.,
S.A.

Específic

Específic

OBJECTIU
La realització d'un Programa
d'Estudis Propis
d'Odontologia, Adhesió i
Materials Odontològics, que
inclou els Màsters d'Estètica
Dental i Implantopròtesis i
en Direcció i gestió de
Clíniques Odontològiques
La realització de l'exposició
de les ‘XV Trobades d'Art
Contemporani' en el MUA de
la UA, des del 30 d'abirl fins
al 25 de juliol de 2015

INICIATIVA

VIGÈNCIA

José Miguel Martín DEP.
QUÍMICA INORGÀNICA

Curs 2015-2016 i es
prorrogarà
tàcitament, excepte
renúncia expressa de
qualsevol de les parts,
per a la celebració de
successives edicions
del curs

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
POL. LINGÜÍSTICA

La de la durada
objecte del conveni

Una altra matèria

Descripció i sonorització de
les emissions de Ràdio
Espanya Independent,
Estació Pirinenca

SIBID

Una altra matèria

Explorar potencials
processos d'inversió en
futures empreses de base
tecnològica de la UA

VICERECTORAT
INVESTIGACIÓ,
DESENVOLUPAMENT I
INNOVACIÓ

Està supeditada a la
realització del seu
objectiu i altres
compromisos
acordats, que hauran
de concloure's abans
del 31 de desembre
de 2017
3 anys des de la data
de la signatura,
renovant-se
automàticament per
períodes successius
d'1 any, excepte
denúncia expressa de
qualsevol de les parts
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT
POLITECNICA DE
VALÈNCIA

Específic

MATÈRIA

Programa de doctorat
interuniversitari

OBJECTIU
La col·laboració entre les
dues parts a fi de reforçar la
formació dels estudiants de
doctorat del Programa de
Doctorat en Enginyeria
Tèxtil de la UPV i del
Programa de Doctorat en
Ciència de Materials de la
UA, coordinat per l'Institut
Universitari de Materials
d'Alacant

INICIATIVA

INSTITUT
UNIVERSITARI DE
MATERIALS

VIGÈNCIA

Cinc anys,
considerant-se
prorrogat
automàticament per
períodes successius
de cinc anys si no hi
ha comunicació
expressa en sentit
contrari per qualsevol
de les parts

Aránzazu Calzada González
Secretària General

Alacant, 23 d'abril de 2015
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