CONSELL DE GOVERN DE 30 D'OCTUBRE DE 2012
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

AJUNTAMENT
D’ ALACANT
FUNDACIO
AUDITORI DE LA
DIPUTACIO
D’ ALACANT

Marc

Marc

AJUNTAMENT D’ IBI
MUSEO NACIONAL DE
CIENCIAS NATURALES
DE LA AGENCIA
ESTATAL CONSEJO
SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS
MINISTERI DE
DEFENSA

Específic

Altres matèries

Específic

Realització de
congressos, jornades i
seminaris

OBJECTIU
Establir unes lleres per
a la realització en
comuna d'activitats de
divulgació, de formació
i d'investigació que
redundin en benefici
de les parts
compareixents en
relació amb la Guitarra
Espanyola
Regular la col·laboració
entre les parts per al
desenvolupament
d'activitats científiques
i museográficas, amb
especial atenció al
desenvolupament i
implementació de
continguts del Museu
Desenvolupament i
organització del “V
Seminario sobre
Seguridad y Defensa, a
celebrar al novembre
de 2012.

INICIATIVA

VIGÈNCIA

SECRETARIA GRAL.

Indefinida, excepte
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
amb 2 mesos
d'antelació a la data en
què vagin a donar-ho
per acabat

CIBIO

2 anys, prorrogable
automàticament,
excepte denúncia de
les parts, amb una
antelació mínima de 2
mese a la data en què
vagin a donar-ho per
acabat

M. Adelaida de Almeida
DEPT. DRET
INTERNACIONAL
PÚBLIC I DRET PENAL
(FACULTAT DE DRET)

Fins el 31/12/2012

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

FUNDACIÓ GENERAL
DE LA UNIVERSITAT
D'ALACANT

FUNDACIÓ UNIVERSIA

GARRIGOS
ARQUITECTOS Y
ASOCIADOS, SLU

LICEO FRANCES

Addenda (al conveni
d'01/01/2004)

Addenda (al conveni
de 03/08/2009)

Marc

Marc

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Altres matèries

Encàrrec a la Fundació,
a través de l’Escola de
Negocis, de la gestió
dels ensenyaments
d’alguns cursos de
postgrau i
especialització
(Protocol núm. 35).

VICERECTORAT DE
PLANIFICACIÓ
ECONOMICA

Des de la data de la
signatura. Es renovarà
automàticament cada
any acadèmic, tret que
hi haja denúncia
expressa de les parts,
6 mesos abans, com a
mínim, de l'inici del
curs acadèmic.

Renovació de vigència

Prorrogar per 2 anys,
comptadors des de la
data de venciment de
l’anterior pròrroga, la
vigència del conveni.

VICERRECTORAT
D'ESTUDIANTS

Fins el 3/08/2014

Marc

Establir vies per fer en
comú activitats de
divulgació, de formació
i d’investigació que
redunden en benefici
de les dues parts.

Arturo Trapote DEPT.
ENG. DE LA
CONSTRUC., OBRES
PÚBLIQUES I
INFRAESTR. URBANA
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

Marc

Establir vies per fer en
comú activitats de
divulgació, de formació
i d’investigació que
redunden en benefici
de les dues parts.

SECRETARIA GRAL.

5 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts pot
denunciar-lo per escrit
2 mesos abans, com a
mínim, de la data en
què finalitze.
3 anys, renovables
tàcitament per
períodes iguals,
excepte denúncia
expressa per qualsevol
de les parts, amb
almenys 1 mes
d'antelació

ORGANISME
XARXA
D'UNIVERSITATS
VALENCIANES PER AL
FOMENT DE LA
INVESTIGACIÓ, EL
DESENVOLUPAMENT I
LA INNOVACIÓ

SECRETARIA GENERAL
D'UNIVERSITATS

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

MATÈRIA

Altres matèries

Altres matèries

OBJECTIU
Establir les condicions
de col·laboració entre
les parts, per a
organitzar i coordinar
el curs Taller de
Comunicación Social
de la Ciencia para
Investigador@s 2012,
que s'impartirà el 20
de novembre de 2012.
Formalitzar l'encàrrec
de gestió per a avaluar
la investigació del
professorat contractat
permanent per la
Comissió Nacional
Avaluadora de
l’Activitat
Investigadora.

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERRECTORAT
INVEST., DESENV. I
INNOV.

Es correspon amb la de
la durada del curs

VICERRECTORAT
INVEST., DESENV. I
INNOV.

Fins al compliment dels
compromisos adquirits.
En qualsevol cas
finalitzarà el
31/03/2014. Aquest
acord es podrà
prorrogar mitjançant
una addenda.

INSTITUT
D'INVESTIGACIONS
TURISTICAS

2 anys, renovable per
períodes iguals,
sempre que se
segueixi oferint
aquesta titulació a les
universitats signatàries

UNIVERSITAT DE
BARCELONA
UNIVERSIDAD DE
MALAGA
Específic
UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS
UNIVERSIDAD DE
SEVILLA

Programa de doctorat
universitari

La realització d'un
Programa de Doctorat
interuniversitari en
Turisme

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

WOLF PROJECT
MANAGEMENT, SL

Marc

Aránzazu Calzada González
Secretària general

Alacant, 25 de octubre de 2012

MATÈRIA

Marc

OBJECTIU
Establir vies per fer en
comú activitats de
divulgació, de formació
i d’investigació que
redunden en benefici
de les dues parts.

INICIATIVA

Manuela Carbonell
DEPT. EDIFICACIÓ I
URBANISME (ESCOLA
POLITÈCNICA
SUPERIOR)

VIGÈNCIA
5 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts pot
denunciar-lo per escrit
2 mesos abans, com a
mínim, de la data en
què finalitze.

