CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE DE 2014
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

INICIATIVA

VIGÈNCIA

SECRETARIA GENERAL

3 anys. Renovable per
un període igual, amb
un preavís de 3 mesos.
Igual període de
preavís en caso de
denúncia.

Altra matèria

Regular la col·laboració
en el marc del cinquè
Programa YUZZ 'Joves
amb idees', per a la
promoció i l’esperit
emprenedor.

VICERECTORAT
D’ESTUDIANTS

Durant 2014,
renovable
automàticament per
períodes iguals en
següentes edicions del
programa, tret que hi
haja denúncia de les
parts 2 mesos abans
de la data en què haja
de finalitzar.

Realització de
congressos, jornades i
seminaris

La realització del 7è
Congrés Internacional
d’Ordenació del
Territori (Madrid, 27,
28 i 29 de novembre
de 2014).

Armando Ortuño DEPT.
EDIFICACIÓ I
URBANISME (ESCOLA
POLITÈCNICA
SUPERIOR)

La de la durada del
congrés i la de la
difusió dels seus
resultats (6 mesos
aproximadament).

AJUNTAMENT D'OTOS
ANTONI MIRO

Específic

Altra matèria

AJUNTAMENT D’ALCOI

ASSOCIACIÓ CENTRE
EUROPEU D’EMPRESES
INNOVADORES D’ELX,
CEEI ELX

ASSOCIACIÓ
INTERPROFESSIONAL
D’ORDENACIÓ DEL
TERRITORI, FUNDICOT

Específic

Específic

OBJECTIU

La creació de la
Càtedra d’Art
Contemporani Antoni
Miró de la UA.
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ORGANISME

AJUNTAMENT
D’ALACANT

AJUNTAMENT DE
VILLENA

AJUNTAMENT DE
VILLENA
UTE
ELCASCVILLENA2013

COL·LEGI OFICIAL DE
GESTORS
ADMINISTRATIUS
D’ALACANT

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

Específic

Específic

MATÈRIA

Altra matèria

Altra matèria

Altra matèria

Màster Oficial

OBJECTIU

Regular el lliurament
de documentació
tècnica que hi ha a
l’Ajuntament.

Prorrogar el
funcionament de la
Seu Universitària de
Villena.
La realització d’un
certamen d’activació
sociocultural al centre
històric de Villena,
amb tallers, ponències
teòriques i visites, que
es durà a terme a
l’estiu de 2014.
Determinar les
condicions de
cooperació entre les
parts, per a la
participació del Col·legi
en els procediments de
consulta externs per a
elaborar i
desenvolupar el pla
d’estudis del Màster
Universitari en Gestió
Administrativa.

INICIATIVA

VIGÈNCIA

ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR

1 any, tàcitament
prorrogable per
anualitats, tret que hi
haja denúncia de
qualsevol de les parts
2 mesos abans.

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
POLÍTICA
LINGÜÍSTICA

4 anys, prorrogables
tàcitament per
períodes d’1 any, tret
que hi haja denuncia
expressa de les parts 1
mes abans. El conveni
serà efectiu des de
l’1/01/2014.

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
POLÍTICA
LINGÜÍSTICA

Fins que
s’acomplisquen les
obligacions que cada
part assumeix en el
conveni.

FACULTAT DE DRET

4 anys, prorrogables
tàcitament per idèntics
períodes, mentre no
s’extingisquen els
estudis objectiu del
conveni.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

FUNDACIO GENERAL
DE LA UNIVERSITAT
D’ALACANT

MINISTERI
D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

PROSEGUR ESPAÑA,
SL

Addenda (al conveni
signat 01/01/2004)

Específic

Específic

MATÈRIA

Altra matèria

Altra matèria

Altra matèria

OBJECTIU
La UA atorga a la
Fundació la categoria
d’encarregada del
tractament, prevista
en la legislació de
protecció de dades de
caràcter personal, amb
relació a les dades que
la Fundació processe
per compte de la UA.
Millorar la gestió de les
subvencions que tenen
l’objectiu de la
mobilitat de professors
i investigadors
espanyols en centres
estrangers o de
professors i
investigadors
estrangers en centres
espanyols, la mobilitat
de professorat i
alumnes en
ensenyaments de
postgrau, etc.
Establir les condicions
per al mecenatge de la
Càtedra Prosegur
Talent de la UA

INICIATIVA

VICERECTORAT
PLANIFICACIÓ
ECONÒMICA

VIGÈNCIA

------------------

VICERECTORAT
INVESTIGACIÓ,
DESENVOLUPAMENT I
INNOVACIÓ

4 anys, a partir de
l’endemà de la
signatura. Pot
prorrogar-se per 2
anys amb acord
exprés.

SECRETARIA GENERAL

2 anys, renovable per
acord exprés amb
preavís de 3 mesos.
Les parts podran
denunciar-lo 3 mesos
abans.

Aránzazu Calzada González
Secretària general

Alacant, 25 de novembre de 2014
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