CONSELL DE GOVERN DE 17 DE MAIG DE 2017
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

ASSOCIACIÓ
D'INFERMERIA
COMUNITÀRIA, AEC
ELX CREVILLENT
SALUT, SA

Específic

Creació i
desenvolupament de
càtedra

La creació de la
Càtedra d'Infermeria
Familiar i Comunitària

SECRETARIA GENERAL

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

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

TORREVELLA SALUT
SA

ASSOCIACIÓ PER A LA
INTEGRACIÓ
SOCIOLABORAL DE
PERSONES AMB
DISCAPACITAT FÍSICA
I SENSORIAL, AMFI

Marc

VIGÈNCIA
2 años, renovable
tácitamente por
períodos iguales. No
obstante, cualquiera
de las partes podrá
denunciar el Convenio,
comunicándolo por
escrito con al menos 2
meses de antelación a
la fecha en que
pretenda darse por
finalizado
3 años, renovable
tácitamente por
períodos iguales. No
obstante, cualquiera
de las partes podrá
denunciar el Convenio,
comunicándolo por
escrito a la otra parte
con al menos 2 meses
de antelación a la
fecha en que pretenda
darse por finalizado
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

AJUNTAMENT D’ALCOI

AJUNTAMENT DE
BANYERES DE
MARIOLA

Específic

Marc

MATÈRIA

Addenda (al conveni
signat 19/07/2016)

INICIATIVA

Altra matèria

L'organització de la
"XXVII Mostra de
Teatre d'Alcoi", que
tindrà lloc del 27 de
maig al 2 de juny de
2016

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Marc

Regular la col·laboració
amb els Ajuntaments
de Banyeres de Mariola
i Ibi a través del
CIBIO, per al
desenvolupament
d'activitats científiques
i museogràfiques

CENTRE
IBEROAMERICÀ DE LA
BIODIVERSITAT,
CIBIO

Modificació del
clausulat

Modificar la clàusula
del conveni 2.7 per a
dotar-ho de major
flexibilitat en el
procediment de
justificació econòmica

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

AJUNTAMENT D'IBI

AJUNTAMENT DE
TORREVELLA

OBJECTE

VIGÈNCIA
La durada de
l'esdeveniment
especificat en la
clàusula primera del
conveni i una vegada
complides totes les
seues obligacions
5 anys, prorrogables
tàcitament si les parts
no mostren interès en
la seua extinció. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà, en
tot moment, posar fi al
mateix i formularà
denúncia escrita, amb
una antelació mínima
de 2 mesos a la data
en què es vaja a
finalitzar
La mateixa del conveni
(4 anys, que es
prorrogaran
tàcticament per un
període anual fins a un
màxim de 2 anys,
llevat de denúncia
expressa de les parts
amb 1 mes
d'antelació)
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ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

EL CORTE INGLÉS, SA

Específic

Específic

VIGÈNCIA

Altra matèria

Organitzar "EL CASC,
certamen d'activació
cultural. 5ª edició",
durant l'estiu de 2017,
en el Marc dels Cursos
d'Estiu Rafael Altamira
que ofereix la UA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Altra matèria

La col·laboració en la
realització d'actes de
divulgació, participació
i estudi en l'àmbit de
la planificació
territorial, l'habitatge i
les infraestructures

SECRETARIA GENERAL

Des de la signatura
fins al 31/12/2017

Patrocini/concesió beca

Regular el patrocini
d'un dels Cursos
d'estiu "Rafael
Altamira" de la UA:
"Assetjament moral,
maltractament i
violència de gènere.
Instruments per al seu
diagnòstic i eradicació"

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Des de la signatura
fins al 31/12/2017. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el Conveni, i
ho comunicarà per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació a la
data en què es
pretenga finalitzar

EL FABRICANT
D'ESPHERAS COOP. V.

CONSELLERIA
D'HABITATGE, OBRES
PÚBLIQUES I
VERTEBRACIÓ DEL
TERRITORI

INICIATIVA

Des de la seua
signatura fins que es
produïsca el
compliment de les
obligacions que
cadascuna de les parts
assumeix en el mateix.
Serà prorrogable
anualment sempre que
totes les parts
manifesten la seua
conformitat

AJUNTAMENT DE
VILLENA
Específic

OBJECTE

3

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

EMPRESA MUNICIPAL
D'URBANITZACIONS
D'ELDA, SA

FUNDACIÓ BALEÀRIA

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

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

Altra matèria

L'organització i
coordinació de les
diferents iniciatives
que tindran lloc en la
Seu de Dénia i/o
pobles de la Marina
Alta i que
coincidisquen amb els
objectius que la
Fundació Baleària té a
Dénia i la resta de la
comarca

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

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
la qual es pretenga
finalitzar

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

3 anys renovables
tàcitament. No obstant
açò, qualsevol de les
parts podrà denunciar
el Conveni amb
almenys 2 mesos
d'antelació a la
finalització del Conveni
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

FUNDACIÓ CENTRE
D'ESTUDIS
AMBIENTALS DEL
MEDITERRANI (CEAM)

FUNDACIÓ CIUTAT DE
REQUENA

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Altra matèria

Regular les actuacions
de la "Unitat Mixta UACEAM" constituïda
mitjançant conveni de
data 31 de març de
2011

VICERECTORAT
D’INVESTIGACIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT

Marc

La col·laboració entre
les parts per a la
difusió de la cultura i
divulgar coneixements
en tots els àmbits en
relació amb Requena

SECRETARIA GENERAL

VIGÈNCIA
5 anys, renovables de
manera expressa i per
escrit, per períodes
d'igual durada previ
informe de la Comissió
Mixta. Igualment, la
Comissió Mixta podrà
proposar la dissolució
de la Unitat amb
anterioritat a la
finalització del Conveni
quan considere que no
s'estan complint amb
els objectius establits
5 anys. Podrà ser
prorrogat per acord
exprés de les parts que
haurà de ser
formalitzat per escrit 2
mesos abans de
l'expiració del termini
convingut
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

FUNDACIÓ IMDEA
AIGUA

FUNDACIÓ PAURIDES
GONZÁLEZ VIDAL

Marc

Marc

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

Javier Valdés DEPT.
D’ENGINYERIA CIVIL
(ESCOLA POLITECNICA
SUPERIOR)

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

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

VIGÈNCIA
3 anys. Podrà ser
prorrogat per acord
exprés de les parts
formalitzat per escrit 3
mesos abans de
l'expiració del termini
convingut. No obstant
açò, qualsevol de les
parts podrà denunciar
el Conveni, i ho
comunicarà per escrit
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en
què pretenga donar-se
per finalitzat
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 es pretenga
finalitzar
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

INSTITUT ALACANTÍ
DE CULTURA JUAN
GIL-ALBERT

Específic

MATÈRIA

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA

VIGÈNCIA

Altra matèria

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Des de la seua
signatura fins a la
finalització de les
obligacions de les parts

Renovació de vigència i
ampliació del clausulat

Establir el model a
seguir per a donar
continuïtat a l'aplicació
gestora de les
convocatòries i de les
reunions dels òrgans
col·legiats de
representació previstes
en el Conveni

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

La mateixa del conveni
(12 mesos, després
dels quals es podrà
renovar previ acord
exprés de les parts)

UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
Addenda (al conveni
signat 27/04/2016)

INICIATIVA

La realització de
l'Exposició del XVII
Concurs Internacional
de TROBADES D'ART
CONTEMPORANI que
tindrà lloc en la Sala El
Cub, del Museu de la
Universitat d'Alacant,
entre juny i juliol de
2017

UNIVERSITAT MIGUEL
HERNÁNDEZ D’ELX

UNIVERSITAT JAUME I

OBJECTE

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 15 de maig de 2017
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