CONSELL DE GOVERN DE 30 DE GENER DE 2014
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

OBJECTIU

ASSOCIACIÓ PRODISCAPACITATS
PSÍQUICS D'ALACANT,
APSA

Específic

Una altra matèria

Prestació del servei
d'impressió en els
centres de la UA, així
com la prestació del
servei de neteja en
diversos edificis i
instal·lacions de la UA

AJUNTAMENT
D'ORIOLA

Addenda (al conveni
signat 26/10/2012)

Modificació del
clausulat

Establir un nou criteri
sobre beques i taxes
acadèmiques per al
curs 2013-2014

AJUNTAMENT DE
POLOP DE LA MARINA

CASA MUSEU
MODERNISTA DE
NOVELDA

Marc

Específic

Marc

Curs especial inferior a
200 hores

Establir unes vies per a
la realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i de recerca que
redunden en benefici
de les dues parts
Col·laboració entre les
parts per a
l'organització i
coordinació del curs
titulat 'La Guerra Civil
Espanyola el seu 75è
aniversari'

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

Cinc anys, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts
amb almenys dos
mesos d'antelació

Gabino Ponce DEPT.
GEOGRAFIA HUMANA
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

La del conveni

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
P. L.

Entra en vigor el dia de
la signatura, i la
durada és indefinida

Mónica Moreno DEPT.
HUMANITATS
CONTEMPORÀNIES
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

Des de la data de
signatura fins a la
finalització del curs, el
15/04/2014
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

COL·LEGI OFICIAL DE
DETECTIUS PRIVATS
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

COL·LEGI OFICIAL DE
DETECTIUS PRIVATS
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

Marc

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Marc

Establir unes 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 DRET

Una altra matèria

Desenvolupament dels
tallers formatius
inclosos en
l'assignatura Treball de
Finalització de Grau
per a l'alumnat de
l'itinerari d’investigació
privada del grau en
Criminologia

FACULTAT DE DRET

Una altra matèria

Realització
d'actuacions del
programa d'Alt
Rendiment Acadèmic
(ARA) - 2013

VICERECTORAT
D'ESTUDIS, FORMACIÓ
I QUALITAT

VIGÈNCIA
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
almenys dos mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-se per finalitzat
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
almenys dos mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-se per finalitzat
Fins a 31/12/2013
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

COOKPAD SPAIN

FUNDACIÓ GENERAL
DE LA UNIVERSITAT
D'ALACANT.

Marc

Addenda (al conveni
signat 01/01/2004)

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Marc

Establir unes 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 DE LA
SALUT

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
almenys dos mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-se per finalitzat

Una altra matèria

L'encomana a la
Fundació General de la
UA de la gestió dels
fons dels socis dels
projectes europeus
Enrich i Ipica,
emmarcats en el
Programa African
Caribbean and Pacific
(ACP) Group of States,
liderat per la
Universitat a través de
l'Oficina de Gestió de
Projectes
Internacionals
(Protocol 44)

VICERECTORAT
INVEST., DESENV. I
INNOV.

Fins al 7/10/2016
coincidint amb la
finalitat del projecte,
llevat de denúncia
expressa
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ORGANISME

FUNDACIÓ GENERAL
DE LA UNIVERSITAT
D'ALACANT.

FUNDACIÓ MANUEL
PELÁEZ CASTILLO DE
LA CV

INSTITUT ALACANTÍ
DE CULTURA JUAN
GIL-ALBERT

TIPUS DE
CONVENI

Addenda (al conveni
signat 01/01/2004)

Específic

Específic

MATÈRIA

Una altra matèria

OBJECTIU
L'encomana a la
Fundació General de la
UA de la gestió dels
fons dels socis dels
projectes europeus
Uniwork i Logic,
emmarcats en el
Programa TEMPUS IV,
liderat per la
Universitat a través de
l'Oficina de Gestió de
Projectes
Internacionals
(Protocol 45)

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT
INVEST., DESENV. I
INNOV.

Fins al 7/10/2016
coincidint amb el final
del projecte, llevat de
denúncia expressa

Patrocini/concessió
beca

Establir la tutela
acadèmica d'una beca
d'estudis concedida
per la Fundació

SECRETÀRIA GENERAL

Per al curs acadèmic
2013-14, podent ser
renovada anualment
amb l’aprovació prèvia
del Patronat de la
Fundació, i sempre que
hi haja consignació
pressupostària
suficient

Una altra matèria

Col·laboració en el
desenvolupament del
cicle de conferències
'Europa entre dues
guerres'

Salvador Forner DEPT.
HUMANITATS
CONTEMPORÀNIES
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

La de la durada de
l'activitat, del 29 de
gener a l'11 de febrer
de 2014
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

INTERNATIONAL
EDUCATION &
MOBILITY

INVERCOM
TELEVISION, SL

MINISTERI
D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

Marc

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Marc

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

ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR

Marc

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

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

Una altra matèria

Formalitzar l'encomana
de gestió per a
l'avaluació de l'activitat
investigadora dels
professors contractats
permanents

VICERECTORAT
INVEST., DESENV. I
INNOV.

VIGÈNCIA
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
almenys dos mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-se per finalitzat
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
almenys dos mesos
d'antelació

Des de la data de
signatura fins al 31 de
desembre de 2014
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MINISTERI
D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

SOCIETAT
OFTALMOLÒGICA DE
LA COMUNITAT
VALENCIANA

Addenda (al conveni
signat 31/10/2012)

Marc

MATÈRIA

Modificació del
clausulat

Marc

OBJECTIU
Modificar la clàusula
segona, apartat
primer, lletra d) del
conveni

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

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT
INVEST., DESENV. I
INNOV.

La mateixa del conveni

FACULTAT DE
CIÈNCIES

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
almenys dos mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-se per finalitzat

Aránzazu Calzada González
Secretària general

Alacant, 29 de gener de 2014
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