CONSELL DE GOVERN DE 29 DE GENER DE 2015
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

ASSOCIACIÓ DE
L'EMPRESA FAMILIAR
INSTITUT DE L'EMPRESA
FAMILIAR

Específic

Una altra matèria

Específic

Realització de
congressos, jornades i
seminaris

MERCADONA

AJUNTAMENT DE DÉNIA

AJUNTAMENT D'IBI
CONSORCI PARC DE LES
CIÈNCIES DE GRANADA

Específic

Una altra matèria

OBJECTIU
Definir el
desenvolupament,
dins del curs acadèmic
2014-2015 de la
Càtedra Empresa
Familiar, que està
adscrita a la UA
La realització del
congrés internacional
'La Taifa de Dénia.
1.000 anys. Dénia,
una Florència del segle
XI', que tindrà lloc els
dies 22 i 23 de gener
de 2015
El desenvolupament
d'activitats científiques
i museogràfiques, amb
especial atenció al
desenvolupament i
implementació de
continguts de l'actual
Museu de la
Biodiversitat situat a
Ibi

INICIATIVA

VIGÈNCIA

SECRETARIA GENERAL

Curs acadèmic 20142015

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

La de l'execució de
l'activitat

INSTITUT
UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIÓ
CIBIO

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

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

AJUNTAMENT D'IBI
CIUTAT DE LES ARTS I
LES CIÈNCIES

Específic

Una altra matèria

PARCS REUNITS
VALÈNCIA, SA

COL·LEGI OFICIAL
D'APARELLADORS,
ARQUITECTES TECNICOS
I ENGINYERS
D'EDIFICACION
D'ALACANT

Específic

Una altra matèria

OBJECTIU
regular la col·laboració
entre la Ciutat de les
Arts i les Ciències a
través de
l'Oceanogràfic, Parcs
Reunits València,
l'Ajuntament d'Ibi i la
UA a través del CIBIO,
per al
desenvolupament
d'activitats científiques
i museogràfiques amb
especial atenció al
desenvolupament i
implementació de
continguts de l'actual
Museu de la
Biodiversitat situat en
la ciutat d'Ibi.
Establir les bases de
col·laboració entre les
dues institucions per a
l'accés del Col·legi
d'Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i
Enginyers a les fonts
bibliogràfiques, bases
de dades
informatitzades i
revistes electròniques
disponibles en la UA

INICIATIVA

VIGÈNCIA

CENTRE
IBEROAMERICÀ DE LA
BIODIVERSITAT,
CIBIO

2 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals,
excepte comunicació
per escrit de qualsevol
de les parts amb 2
mesos d'antelació

SIBID

2 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
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

CONSORCI DE
COMPENSACION
D'ASSEGURANCES

CONSORCI PROVINCIAL
PER AL SERVEI DE
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ
D'INCENDIS I
SALVAMENT D'ALACANT

DIVERSITAT ASSOC.PER
LA IGUALTAT DE LESB.,
GAIS, TRANSEXUALES,
TRANSGÈNERE,
TRANSVESTITS,
BISEXUALES I
INTERSEX.COM.ALACANT
FISCALIA PROVINCIAL
D'ALACANT
CONSELLERIA DE
BENESTAR SOCIAL

Addenda (al conveni
signat 01/09/2010)

Marc

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Renovació de vigència
i modificació del
clausulat

Prorrogar el conveni
per a l'edició 20142015 del màster
universitari en
Planificació i Gestió de
Riscos Naturals i
incloure una clàusula
addicional

SECRETARIA GENERAL

Edició 2014-2015 del
màster

SECRETARIA GENERAL

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

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
PO

La de la durada de
l'activitat (31//2015 i
1/2/2015)

SECRETARIA GENERAL

Fins al 24/02/2017

Marc

Específic

Realització de
congressos, jornades i
seminaris

Addenda (al conveni
signat 25/02/2013)

Renovació de vigència

Establir vies per a la
realització en comú
d'activitats de
divulgació, de
formació i de recerca
que redunden en
benefici de les dues
parts
La col·laboració entre
ambdues institucions
en el VII Congrés
FELGTB que se
celebrarà a Madrid el
31 de gener i l'1 de
febrer de 2015
Prorrogar el termini de
vigència del conveni
pel períodes comprès
entre el 25/02/2015 i
el 24/02/2017

VIGÈNCIA
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ORGANISME
FUNDACIÓ ALACANTINA
PRO-TUTELA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

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

FUNDACIÓ MANUEL
PELAEZ CASTILLO DE LA
CV

Específic

Patrocini/concessió
beca

Específic

Realització de
congressos, jornades i
seminaris

INSTITUT ALACANTÍ DE
CULTURA JUAN GILALBERT

OBJECTIU
L'organització d'un
concert en l'Auditori
de la Diputació
d'Alacant el dia 20 de
març de 2015
Encomanar a la
Fundació, a través de
l'Escola de Negocis, la
gestió i organització
dels ensenyaments
corresponents a
alguns cursos de
postgrau i
especialització
desenvolupats durant
el curs acadèmic
2014/2015
(Protocol49)
Establir la tutela
acadèmica d'una beca
d'estudis concedida
per la Fundació per al
curs 2014-2015
La realització del
congrés internacional
«La Taifa de Dénia.
1.000 anys. Dénia,
una Florència del segle
XI», que tindrà lloc els
dies 22 i 23 de gener
de 2015

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
PO

La de la durada de
l'activitat objecte del
conveni

VICERECTORAT
PLANIFICACION
ECONOMICA,

Entrarà en vigor el dia
de la seua signatura i
tindrà una durada
coincident amb la
finalització i el
tancament dels cursos
desenvolupats durant
el curs 2014/2015

SECRETARIA GENERAL

Curs acadèmic 20142015

Francisco Franco DEP.
TRADUCCIÓ I
INTERPRETACIÓ
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

La de l'activitat
objecte del conveni
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

PEOPLEMATTERS, SL

SERVALIA-SERVICIOS Y
PROYECTOS CATERING
SL.

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Una altra matèria

Regular la
col·laboració en
diverses matèries i el
desenvolupament de
programes i projectes
d'interès per a les
parts, i en concret en
l'àmbit del Programa
Recruiting Erasmus

VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS

Marc

Establir vies per a la
realització en comú
d'activitats de
divulgació, de
formació i de recerca
que redunden en
benefici de les dues
parts

FACULTAT DE
CIÈNCIES

VIGÈNCIA
1 any, que es
prorrogarà de manera
automàtica per a les
successives edicions
del PROGRAMA RE,
excepte manifestació
escrita enviada per
burofax i amb un
preavís de 30 dies
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
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ORGANISME

UNIVERSITAT
POLITECNICA DE
VALÈNCIA

URBANA DE EXTERIORES,
SL

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Màster Oficial

Establir les condicions
de col·laboració entre
les parts per a la
impartició de la
docència en el tronc
comú del 'Màster
Universitari en
Cooperació al
Desenvolupament'

Fac. CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Des del moment de la
signatura i la seua
vigència s'estendrà
sempre que continue
desenvolupant-se el
mòdul comú en les
condicions aprovades,
i es prorrogarà
automàticament cada
curs acadèmic excepte
denúncia per escrit per
qualsevol de les parts
amb una antelació
mínima de 6 mesos a
la finalització del curs
acadèmic

Una altra matèria

Establir les condicions
per a la instal·lació
temporal en la UA
d'una estructura
efímera i del primer
prototip del projecte
de R+D denominat
SURI

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

Es correspon amb la
durada de la
instal·lació dels dos
elements en el campus

Aránzazu Calzada González
Secretària General
Alacant, 28 de gener de 2015
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