CONSELL DE GOVERN DE 10 D’ABRIL DE 2017
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

AGÈNCIA ESPANYOLA
PER A LA PROTECCIÓ DE
LA SALUT EN L'ESPORT,
AEPSAD

ASSOCIACIÓ
CINEMATOGRÀFICA I
AUDIOVISUAL DE SAIX,
ACAS

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Marc

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

Juan Manuel Cortell
DEPT. DIDÀCTICA
GENERAL I
DIDÀCTIQUES
ESPECÍFIQUES
(FACULTAT
D'EDUCACIÓ)

Altra matèria

La celebració de la 11ª
edició del Festival de
Cinema de Saix que té
lloc el mes de juliol de
2017 a Saix

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

VIGÈNCIA
3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el Conveni, i
ho comunicarà per
escrit a l'altra part
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data
en què pretenga
donar-se per finalitzat
Fins a la finalització de
l'activitat. No obstant
l'anterior, qualsevol
d'elles podrà, en tot
moment, mitjançant
denúncia per escrit
posar fi a l'associació
establida
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ASSOCIACIÓ MOTIVACIÓ
I VALORS POSITIUS A
TRAVÉS DE L’ESPORT MVP SPORT

AJUNTAMENT DE
CREVILLENT

AJUNTAMENT D'ELX

Marc

Específic

Específic

MATÈRIA

Marc

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

Altra matèria

OBJECTE

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

La realització del curs
"La ciutat
protohistòrica
d'Herna/Peña Negra
(III): mort durant el
final de l'Edat del
Bronze i el Ferro Antic"
dins del Marc dels
Cursos d'Estiu Rafael
Altamira de la UA, amb
reconeixement de 2
crèdits
La realització de 3
activitats en l'àmbit de
l'arqueologia
desenvolupades per la
Universitat d'Alacant
durant l'any 2017

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Juan Manuel Cortell
DEPT. DIDÀCTICA
GENERAL I
DIDÀCTIQUES
ESPECÍFIQUES
(FACULTAT
D'EDUCACIÓ)

3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el Conveni, i
ho comunicarà per
escrit a l'altra part
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data
en què pretenga
donar-se per finalitzat

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Des de la seua
signatura fins al 31 de
desembre de 2017,
llevat de renúncia
expressa d'alguna de
les parts

VICERECTORAT
D’INVESTIGACIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT

Fins al 31/12/2017
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ORGANISME

CLUB ATLÈTIC SANT
VICENT - HOQUEI

COL·LEGI TERRITORIAL
D'ARQUITECTES
D'ALACANT

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Altra matèria

El suport i foment de
l'Hoquei en la
província d'Alacant

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

1 any i es renovarà
tàcitament per
períodes iguals.
Qualsevol de les parts
podrà denunciar el
Conveni amb un
preavís de 6 mesos
d'antelació, sempre
que finalizen aquelles
activitats que es
troben en curs

Altra matèria

L'impuls a la
tecnologia BIM a
través del BIMLAB i
PLAZATIO

ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR

Fins al 31/12/2017
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ORGANISME

CONSELLERIA DE
JUSTÍCIA,
ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA, REFORMES
DEMOCRÀTIQUES I
LLIBERTATS PÚBLIQUES

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

Específic

Creació i
desenvolupament de
càtedra

La creació de la
Càtedra
Interuniversitària de
Memòria Democràtica
de la Comunitat
Valenciana

Específic

Creació i
desenvolupament de
càtedra

La creació i
manteniment d'una
Càtedra de
Responsabilitat Social

UNIVERSITAT DE
VALENCIA

INICIATIVA

VIGÈNCIA

SECRETARIA GENERAL

3 anys des de la data
de subscripció del
primer conveni
singular amb la UA,
per al finançament de
les activitats de la
Càtedra. Es podrà
prorrogar per igual
període per acord
unànime de les parts.
Qualsevol de les parts
podrà denunciar el
conveni i ho
comunicarà per escrit
a l'altra part amb
almenys 2 mesos
d'antelació a la data
en què vaja a donarho per acabat

SECRETARIA GENERAL

Fins al 31/12/2017

UNIVERSITAT JAUME I

CONSELLERIA DE
TRANSPARÈNCIA,
RESPONSABILITAT
SOCIAL, PARTICIPACIÓ I
COOPERACIÓ
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ORGANISME

EUROPEAN FLYERS, SLU

TIPUS DE
CONVENI

Específic

MATÈRIA

Altra matèria

OBJECTE

L'organització, difusió,
coordinació i impartició
del Títol de Grau Propi
en Pilot d'Aviació
Comercial i Operacions
Aèries, a impartir des
del curs 2017-18

INICIATIVA

VIGÈNCIA

ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR

La de la durada del
Títol, donant-se per
finalitzat en cas
d'extinció del Títol. No
obstant açò, ambdues
parts podran procedir
a la denúncia d'aquest
conveni prèvia
comunicació de la
seua voluntat en
aquest sentit i les
causes que la motiven,
amb una antelació
mínima de 6 mesos a
la data en què es
pretenga donar per
finalitzat
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ORGANISME

FUNDACIÓ GENERAL DE
LA UNIVERSITAT
D'ALACANT

FUNDACIÓ PARC
CIENTÍFIC D'ALACANT

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

MATÈRIA

Altra matèria

Altra matèria

OBJECTE
El foment i millora de
les activitats en
matèria d'inserció
laboral dels estudiants
i graduats de la
Universitat, la gestió
de títols propis i altres
activitats formatives,
la cobertura
audiovisual de les
activitats institucionals
de la Universitat,
l'elaboració de
l'inventari de la
Universitat i,
finalment, la devolució
dels préstecs concedits
per al
desenvolupament del
parc Científic d'Alacant
Regular les relacions
amb la Fundació Parc
Científic d'Alacant per
al foment i millora de
diverses activitats

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
PLANIFICACIÓ
ECONÒMICA

Fins al 31/12/2017. Es
podrà renovar, per
acord exprés i previ de
les parts

VICERECTORAT
D’INVESTIGACIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT

Fins al 31/12/2017. Es
podrà renovar, per
acord exprés i previ de
les parts
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

IL·LUSTRE COL·LEGI
D'ADVOCATS D'ALACANT

LLORENTE & CUENCA
MADRID, S.L.

OFICINA DE
COOPERACIÓ
UNIVERSITÀRIA, S.A.

Específic

Marc

Específic

MATÈRIA

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

Marc

Altra matèria

OBJECTE
La realització dels
cursos titulats "Últimes
incidències en el Dret
de Família" i
"Compliance penal:
qüestions actuals i
reptes per a la
responsabilitat penal
de les persones
jurídiques"
Establir unes vies per
a la realització en
comú d'activitats de
divulgació, de formació
i de recerca que
redunden en benefici
d'ambdues parts
La UA mostrarà a
altres universitats les
solucions
informàtiques d'OCU
que utilitza com a
eines de gestió
eficient. A canvi OCU,
oferirà condicions
avantatjoses en
l'oferta dels seus
productes i serveis a la
UA

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Finalitzarà una vegada
complides les
obligacions del
conveni

Fernando Olivares
DEPT. COMUNICACIÓ I
PSICOLOGIA SOCIAL
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el Conveni

GERÈNCIA

2 anys i podrà ser
renovat per igual
període amb l'acord
explícit de les parts
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ORGANISME

SERVEI ESPANYOL PER A
LA
INTERNACIONALIZACIÓ
DE L’EDUCACIÓ (SEPIE)

TIPUS DE
CONVENI

Específic

MATÈRIA

Patrocini/concessió
beca

OBJECTE
Articular la
col·laboració entre el
SEPIE, a través de la
seua Unitat
d'Internacionalització
de l'Educació Superior
Espanyola, i la UA per
a l'adequada
implementació dels
mestratges del
Programa de Bec.Ar.

INICIATIVA

FACULTAT DE
CIÈNCIES

VIGÈNCIA
Des del dia de la seua
signatura fins a la
conclusió del màster.
Serà prorrogable per
mutu acord expressat
amb 2 mesos
d'antelació al final de
la vigència del Conveni

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 6 d’abril de 2017.
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