CONSELL DE GOVERN DEL 28 DE JUNY DE 2013
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL
ORGANISME

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

AGÈNCIA DE SALUT
PUBLICA DE BARCELONA
AGÈNCIA DE SALUT
PUBLICA DE CATALUNYA
CONSELLERIA DE SANITAT
DEL PRINCIPAT
D'ASTÚRIES
DIRECCIÓ GENERAL DE
SALUT PUBLICA D'ARAGÓ
ESCOLA ANDALUSA DE
SALUT PUBLICA
FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS
D'INFERMERIA
COMUNITÀRIA I ATENCIÓ
PRIMÀRIA
INSTITUT MARCO
MARCHIONI

Marc

Marc

Desenvolupar una aliança
de salut comunitària per
al desenvolupament d'una
xarxa d'activitats
comunitàries i d'actius de
salut

FACULTAT DE CIÈNCIES
DE LA SALUT

Cinc anys des de la seua
signatura, renovable
tàcitament per períodes
iguals, llevat de denúncia
per escrit amb una
antelació de dos mesos
com a mínim

INSTITUT BASC
D'INNOVACIÓ SANITÀRIA
SOCIETAT ESPANYOLA DE
MEDICINA DE FAMÍLIA I
COMUNITÀRIA
SOCIETAT ESPANYOLA DE
SALUT PUBLICA I
ADMINISTRACIÓ
SANITÀRIA; UNIVERSITAT
DE GIRONA
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ORGANISME

ASSOCIACIÓ JUVENIL
DON BOSCO

ASSOCIACIÓ PROJECTE
ASIL

TIPUS DE CONVENI

Específic

Específic

MATÈRIA

DIPUTACIÓ
PROVINCIAL
D'ALACANT

Específic

INICIATIVA

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

VIGÈNCIA
Tres anys, que es
prorrogaran per acord
tàcit de les parts per
períodes de la mateixa
durada, llevat de
denúncia expressa
d'alguna de la parts
amb tres mesos
d'antelació

Cessió de béns

La donació de béns
retirats de l'ús en la
UA

Una altra matèria

Establir les condicions
de col·laboració per al
desenvolupament
d'una investigació
sobre materials,
tècniques i prototips
no normativitzats que
permeten l'avanç i la
difusió del
coneixement en aquest
camp

Jose Carrasco DEP.
EXPRESSIÓ GRÀFICA I
CARTOGRAFIA
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

Dotze mesos,
renovable tàcitament
per dotze mesos més,
excepte denúncia per
escrit de qualsevol de
les parts amb una
antelació d’un mes
com a mínim

Realització de
congressos, jornades i
seminaris

Celebració i difusió del
VIII Col·loqui
Internacional del
centre d'estudis fenicis
i púnics titulat
«L'Orient d'Occident.
fenicis i púnics a l'àrea
ibèrica»

Fernando Prats i
Feliciana Sala DEP.
PREHISTÒRIA,
ARQUEOLOGIA, HIST.
ANTIGA, FILOL.
GREGA I FILOL.
LLATINA (FACULTAT
DE FILOSOFIA I
LLETRES)

Des de la data de la
signatura fins a la
realització efectiva de
l'objectiu del conveni

AJUNTAMENT DE
GUARDAMAR DEL
SEGURA
CENTRE D'ESTUDIS
FENICIS I PÚNICS,
CEFIP

OBJECTIU
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ORGANISME

AJUNTAMENT DEL
FONDÓ DE LES NEUS

AJUNTAMENT DE LA
NUCIA

TIPUS DE CONVENI

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Cessió de béns

La donació de béns
retirats de l'ús en la
UA

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

Avantatges Comercials

L'accés a la Ciutat
Esportiva de La Nucia
per als membres de la
UA, amb un descompte
del 50% sobre la tarifa
ordinària vigent

VICERECTORAT
D’ESTUDIANTS

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

BET QUALITY OF LIFE,
SL

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

BIBLIOTECA
INTERNACIONAL DE
SANTA POLA

Específic

Cessió de béns

La donació de béns
retirats de l'ús en la
UA

VIGÈNCIA
Tres anys,
prorrogables per acord
tàcit de les parts per
períodes de la mateixa
durada, llevat de
denúncia expressa
d'alguna de la parts
amb tres mesos
d'antelació
Un any, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni,
comunicant-ho per
escrit a l'altra, amb
dos mesos d'antelació
Cinc 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
una antelació de dos
mesos com a mínim
Tres anys,
prorrogables per acord
tàcit de les parts per
períodes de la mateixa
durada, llevat de
denúncia expressa
d'alguna de la parts
amb tres mesos
d'antelació
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ORGANISME

CENTRE D'ESTUDIS
FENICIS I PÚNICS,
CEFIP

CENTRE DIOCESÀ
NOSTRA SENYORA DEL
CARME DE CASALARGA

CLÚSTER TERRITORIAL
D'INNOVACIÓ I
SOSTENIBILITAT,
INNOVALL
CONFEDERACIÓ
EMPRESARIAL DE LA
PETITA I MITJANA
EMPRESA DE LA
PROVÍNCIA D'ALACANT,
CEPIME

EDITORIAL WOLTERS
KLUWER ESPAÑA, SA

TIPUS DE CONVENI

Específic

Específic

Marc

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

Realització de
congressos, jornades i
seminaris

Celebració i difusió del
VIII Col·loqui
Internacional del
centre d'estudis fenicis
i púnics titulat
«L'Orient d'Occident.
fenicis i púnics a l'àrea
ibèrica»

INICIATIVA
Fernando Prats i
Feliciana Sala DEP.
PREHISTÒRIA,
ARQUEOLOGIA, HIST.
ANTIGA, FILOL.
GREGA I FILOL.
LLATINA (FACULTAT
DE FILOSOFIA I
LLETRES)

Cessió de béns

La donació de béns
retirats de l'ús en la
UA

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

Marc

Establiment de vies de
col·laboració
permanents i obertes
entre la UA i
INNOVALL

VICERECTORAT
INVEST., DESEN. I
INNOV.

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

VICERECTORAT
INVEST., DESEN. I
INNOV.

Una altra matèria

Facilitar l'accés a
l'edició digital de la
revista Iuris als
alumnes d'últim any de
grau i als professors

FACULTAT DE DRET

VIGÈNCIA

Des de la data de
signatura fins a la
realització efectiva de
l'objecte del conveni

Tres anys,
prorrogables per acord
tàcit de les parts per
períodes de la mateixa
durada, llevat de
denúncia expressa
d'alguna de la parts
amb tres mesos
d'antelació
Dos anys, ampliable a
períodes successius de
dos anys per
consentiment tàcit de
les dues parts
Un any, renovable per
acord exprés de les
parts i per escrit per
períodes iguals, llevat
de denúncia per
qualsevol de les parts
amb una antelació de
dos mesos com a
mínim
Un any, renovant-se
automàticament per
períodes iguals excepte
denúncia de qualsevol
de les parts
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ORGANISME

ESCOLA ANDALUSA DE
SALUT PUBLICA

FUNDACIÓ GENERAL DE
LA UNIVERSITAT
D'ALACANT

TIPUS DE CONVENI

Marc

Addenda (al conveni
signat 01/01/2004)

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT

Una altra matèria

Encomana a la
Fundació, a través de
l'Escola de Negocis, la
gestió dels
ensenyaments
d'alguns cursos de
postgrau i
especialització
(Protocol núm. 38)

VICERECTORAT
PLANIFICACIÓ
ECONÒMICA

Beatriz Piedecausa
DEP. CONSTRUCCIONS
ARQUITECTÒNIQUES
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

FACULTAT DE DRET

GRUP
ARBIUS:ARQUITECTURA
BIOCLIMÀTICA I
URBANISME
SOSTENIBLE, SLP

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

NCS, SL (NCS
PROGRAMARI)

Específic

Una altra matèria

Realització de
projectes docents

VIGÈNCIA
Cinc 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
una antelació de dos
mesos com a mínim
Des del dia de la seua
signatura. Es renovarà
automàticament cada
nou any acadèmic,
llevat de denúncia
expressa de les parts
amb una antelació de
sis mesos com a mínim
al començament del
curs acadèmic
Tres 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
una antelació de dos
mesos com a mínim
Un any, que es
renovarà
automàticament per
períodes iguals, llevat
que es comunique la
seua finalització amb
un mes d'antelació
com a mínim
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ORGANISME

UNIVERSITAT JAUME I

TIPUS DE CONVENI

Específic

MATÈRIA

Programa de doctorat
interuniversitari

OBJECTIU

INICIATIVA

Facilitar les condicions
de col·laboració per a
la col·laboració
científica en el
programa de doctorat
Transferències
Interculturals i
Històriques en l'Europa
Medieval

Vicent Martines DEP.
FILOLOGIA CATALANA

VIGÈNCIA
6 anys, comptadors a
partir de la data d'inici
del programa de
doctorat. Es podrà
prorrogar d’acord mutu
si les dues parts ho
consideren oportú. En
aquest cas, i abans de
la finalització de
l'acord, hauran de
subscriure una
pròrroga

Aránzazu Calzada González
Secretària General

Alacant, 21 de juny de 2013
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