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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASOCIACION 
JOVENES HACIA LA 
SOLIDARIDAD Y EL 
DESASRROLLO, 
JOVESOLIDES 
Exp. 2019CON031172 

CONVENI MARC  

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

UNIVERSITAT 
PERMANENT 

3 anys des de la data de 
signatura, renovable tàcitament 
per períodes iguals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 
2 mesos d'antelació a la data en 
què es pretenga donar per 
finalitzat  

ASOCIACION AYUDA 
EN ACCION DE 
ALICANTE 
Exp. 2019CON032694 

CONVENI MARC  

Establir uns camins per a la 
realització en comú 
d'activitats col·laboratives 
educatives i culturals, que 
redunden en benefici de les 
dues parts 
 

VICERECTORAT DE 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, INCLUSIÓ I 
IGUALTAT 

3 anys des de la data de 
signatura, renovable tàcitament 
per períodes iguals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 
2 mesos d'antelació a la data en 
què es pretenga donar per 
finalitzat 

ASOCIACION PRO-
DISCAPACITADOS 
PSIQUICOS DE 
ALICANTE, APSA 
Exp. 
2019CON040370 

ADDENDA (al 
conveni signat el 
31/03/2014) 

 Prorrogar la durada del 
conveni  

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
TECNOLOGIA 

Des de la data de la signatura i 
fins a la data d'adjundicació de la 
licitació que està actualment en 
curs 

ASSOCIACIÓ CIRC 
CLECTIC 
Exp. 2019CON034202 

CONVENI MARC  

La realització en comú 
d'activitats de divulgació, 
de formació i de recerca 
  
 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys des de la data de 
signatura, renovable tàcitament 
per períodes iguals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 
2 mesos d'antelació a la data en 
què es pretenga donar per 
finalitzat 



 
 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 
CONSELL DE GOVERN DE 16 D'ABRIL DE 2019 

2 
 

ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASOCIACION DE 
CENTROS DE 
LENGUAS EN LA 
ENSEÑANZA 
SUPERIOR, ACLES 
Exp. 2019CON041162 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra 
matèria 

Establir un marc de 
col·laboració per a 
l'acreditació de llengües 
estrangeres entre la UA i 
ACLES  

VICERECTORAT 
D'ESTUDIS I 
FORMACION 

Des de l'endemà de la signatura i 
tindrà una durada de 4 anys, i es 
podrà acordar unànimement la 
pròrroga d’aquest amb 
anterioritat a la seua finalització, 
per un període de fins a 4 anys 
addicionals 

KINETIC 
PERFORMANCE SL 
Exp. 2019CON029473 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra 
matèria 

La col·laboració de Kinetic 
Performance SL, en la 
promoció i foment de 
l'equip de vóley platja 
federat de la Secció 
Esportiva de la Universitat 
d'Alacant, mitjançant una 
aportació econòmica 
 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any des de la data de signatura, 
renovable expressament en 
qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior 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 amb almenys 
2 mesos d'antelació a la data en 
què es pretenga donar per 
finalitzat 
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