CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 28 DE JULIOL DE 2020

ENTIDAD

ACADÈMIA
VALENCIANA DE LA
LLENGUA
Exp. 2020CON070533

ACADÈMIA
VALENCIANA DE LA
LLENGUA
Exp. 2020CON070538

TIPUS DE
CONVENI

CONVENI
ESPECIFIC

CONVENI
ESPECIFIC

ASSOCIACIÓ
CONVENI
FOTOGRÀFICA D’ELDA
MARC
Exp. 2020CON072530

MATÈRIA

Una altra matèria

Una altra matèria

OBJECTE
Col·laboració amb l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua en la
reducció de jornada de la
professora M. Isabel Guardiola
Savall per a la seua dedicació a
tasques com a acadèmica de
l'AVL

INICIATIVA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Col·laboració amb l'Acadèmia
VICERECTORAT DE
Valenciana de la Llengua en la
CULTURA, ESPORT I
reducció de jornada del professor
LLENGÜES
Josep Martines Pérez

Establir vies de col·laboració
entre la UA i l'Associació
Fotogràfica d'Elda

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

VIGÈNCIA
Des de l'1 de setembre del 2020 fins
al 31 d'agost del 2021. En qualsevol
moment, abans de la seua
finalització, les parts podran acordar
expressament la pròrroga d’aquest
per un període addicional de fins a 4
anys.
Des de l'1 de setembre del 2020 fins
al 31 d'agost del 20201. En
qualsevol moment, i abans de la
seua finalització, les parts podran
acordar expressament la pròrroga
d’aquest, per un període addicional
de fins a 4 anys

3 anys des de la data de la
signatura, renovable tàcitament per
períodes iguals
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AUTOMÁTICA Y
CONTROL NUMÉRICO, CONVENI
SL
ESPECIFIC
Exp. 2020CON060633

BIOITHAS SL
Exp. 2020CON075480

CONVENI
ESPECIFIC

Treball final de
grau/màster

Conveni per a realització de
ESCOLA POLITÈCNICA
treballs final de grau en l'empresa
SUPERIOR
AyCN

Cotutela de tesi
doctoral

Desenvolupament d'un Doctorat
Industrial, que suposa la
realització d'una tesi doctoral en
el marc d'un projecte
d'investigació de
l'empresa/administració pública
enquadrat en les línies
d'investigació d'un Programa de
Doctorat de la Universitat
d'Alacant. La persona que farà el
doctorat estarà contractada per
Bioithas SL

VICERECTORAT
D'INVESTIGACIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT

4 anys des de la data de signatura.
En qualsevol moment, abans de la
finalització del termini anterior, les
parts podran acordar una pròrroga
per un període de fins a 4 anys.
addicionals, de manera expressa.
Qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, si ho comunica
per escrit a l'altra part amb almenys
1 mes d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat

3 anys des de la data de signatura.
En qualsevol moment i abans de la
finalització del termini anterior, les
parts podran acordar expressament
la pròrroga d’aquest per un període
de fins a 4 anys. addicionals
No obstant això, qualsevol de les
parts podrà denunciar el conveni, si
ho comunica per escrit a l'altra part
amb almenys 2 mesos d'antelació a
la data en què pretenga donar-se per
finalitzat
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CLUB BM SPORTING
HORNEO ALACANT
Exp. 2020CON076162

CONSELLERIA DE
JUSTICIA, INTERIOR I
ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA
Exp. 2020CON083798

CONVENI
ESPECIFIC

CONVENI
ESPECIFIC

CONSELLERIA
D’ECONOMIA
SOSTENIBLE,
CONVENI
SECTORS
ESPECIFIC
PRODUCTIUS, COMERÇ
I TREBALL
Exp. 2020CON087332

1 any des de la data de la signatura.
En qualsevol moment abans de la
finalització del termini anterior, les
parts podran acordar expressament
la pròrroga d’aquest per un període
de fins a 4 anys. addicionals
No obstant això, qualsevol de les
parts podrà denunciar el conveni, si
ho comunica per escrit a l'altra part
amb almenys 3 mesos d'antelació a
la data en què pretenga donar-se per
finalitzat

Una altra matèria

Establir la col·laboració per a la
promoció i suport a l'esport
universitari, en concret, a l'equip
d'handbol masculí de la UA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Una altra matèria

Contribuir al finançament de
treballs de recerca, formació i
difusió en matèria de drets
fonamentals, mediació,
assistència a les víctimes del
delicte, especialment violència
sobre la dona, i accés a la
justícia, tractats des de la
perspectiva jurídica.

Inicia els seus efectes l'1 de
setembre del 2020 i tindrà una
duració de 4 anys.
En qualsevol moment abans de la
finalització del termini previst en
SECRETARIA GENERAL
l'apartat anterior, els signants del
conveni podran acordar
unànimement la pròrroga d’aquest
per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seua extinció

Contribuir al funcionament de la
Creació i
Càtedra Interuniversitària
desenvolupament de
d'Economia Blava i Promoció del
càtedra
Sector Marítim Recreatiu

SECRETARIA GENERAL

Des de la data de la signatura fins al
31 de desembre del 2020
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EDITORIAL COMARES
Exp. 2020CON063379

INSTITUT JOAN LLUÍS
VIVES
EXP. 2020CON047272

CONVENI
ESPECIFIC

CONVENI
ESPECIFIC

ORGANITZACIÓ DE
PRODUCTORS
ASSOCIATS DE GRANS ADDENDA (al
TONYINERS
conveni signat
CONGELADORS
el 17/6/2013)
(OPAGAC)
EXP. 2020CON086463

Una altra matèria

Establir les línies de col·laboració
per a la publicació d'obres
científiques especialitzades en
FACULTAT DE DRET
Ciències Socials, Humanitats i
Dret

2 anys. En qualsevol moment abans
de la finalització del termini anterior,
les parts podran acordar
expressament la pròrroga d’aquest
per un període de fins a 4 anys.
addicionals. No obstant això,
qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, si ho comunica
per escrit a l'altra part amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
4 anys des de la data de signatura.
En qualsevol moment, abans de la
finalització del termini anterior, les
parts podran acordar una pròrroga
per un període de fins a 4 anys.
addicionals, de manera expressa.
Qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, si ho comunica
per escrit a l'altra part amb almenys
2 mesos d'antelació a la seua data
de finalització

Una altra matèria

Cessió de drets de traducció,
distribució i comunicació pública
de les guies per a una perspectiva
universitària amb perspectiva de
gènere

Ampliació del
clausulat

L'Associació de Grans Tonyiners
Congeladors es compromet a
finançar la participació de dos
experts proposats per la Direcció
General de Recursos Aquàtics de FACULTAT DE CIÈNCIES 31 desembre 2022
les Illes Comores per a la
realització del màster universitari
en Gestió Pesquera Sostenible en
la seua edició 2021-2023

VICERECTORAT DE
RESPONSABILITAT
SOCIAL, INCLUSIÓ I
IGUALTAT
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UNIVERSITAT JAUME I
UNIVERSITAT
CATÒLICA DE
VALÈNCIA SANT
VICENT MARTIR
UNIVERSITAT
CARDENAL HERRERA
CEU, UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA

CONVENI
ESPECIFIC

Una altra matèria

UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

Establir les bases de la
col·laboració i la coordinació per
al desenvolupament de l'esport
universitari en la Comunitat
VICERECTORAT DE
Valenciana i desenvolupar
CULTURA, ESPORT I
l'organització i la participació de la
LLENGÜES
comunitat universitària en el
Campionat Autonòmic d'Esport
Universitari de la Comunitat
Valenciana

Inicia els seus efectes l'1 de
setembre del 2020 i tindrà una
duració de 4 anys.
En qualsevol moment abans de la
finalització del termini previst en
l'apartat anterior, els signants del
conveni podran acordar
unànimement la pròrroga d’aquest
per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seua extinció.

UNIVERSITAT MIGUEL
HERNANDEZ D’ELX
Exp. 2020CON074878
UNIVERSITAT DE
BARCELONA
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

UNIVERSITAT JAUME I
DE CASTELLÓ
Exp. CON2020074521

CONVENI
ESPECIFIC

Màster Oficial

Organització i desenvolupament
del Programa Conjunt de Màster
Interuniversitari en Història i
Identitats en el Mediterrani
Occidental (Segles XV-XIV)

FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES

4 anys, sempre que no hi haja
denúncia escrita del conveni per cap
de les parts, amb un preavís de sis
mesos d'antelació.
En qualsevol cas, les parts hauran
de finalitzar el desenvolupament de
les accions iniciades en el moment
de la notificació de la denúncia del
conveni.
Es podrà prorrogar, per acord exprés
de les parts, per un màxim de 4 anys
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UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
UNIVERSITAT JAUME I
DE CASTELLÓ
UNIVERSITAT MIGUEL
HERNANDEZ D’ELX

CONVENI
ESPECIFIC

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA
Exp. 2020CON084276

Màster Oficial

4 anys, sempre que no hi haja
denúncia escrita del conveni per cap
de les parts, amb un preavís de sis
mesos d'antelació.
En qualsevol cas, les parts hauran
Desenvolupament de Programa FACULTAT DE CIÈNCIES de finalitzar el desenvolupament de
Conjunt de Màster Universitari en ECONÒMIQUES I
les accions iniciades en el moment
Cooperació al Desenvolupament EMPRESARIALS
de la notificació de la denúncia del
conveni.
Es podrà prorrogar, per acord exprés
de les parts, per un màxim de 4 anys

Esther Algarra Prats

Secretària general
Alacant, 23 de juliol del 2020
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