CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 18 DE DECEMBRE DE 2018
ENTITAT
AIGÜES DE L’ARC
MEDITERRANI SA
Exp.
2018CON115130

ASSOCIACIÓ
CAMBRES I TINAJAS
Exp.
2018CON118580

ASSOCIACIÓ CREANT
XARXES
Exp.
2018CON118596

TIPUS DE CONVENI

CONVENI ESPECÍFIC

MATÈRIA

Altra matèria

OBJECTE
AGAMED col·labora en la
realització de l'activitat
"Hackea la teua destinació
2018" organitzada en la Seu
de la UA a Torrevella.

INICIATIVA
VICERECTORAT
DE CULTURA,
ESPORT I
LLENGÜES

CONVENI 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

CONVENI 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

1 any

3 anys des de la data de
signatura, renovable tàcitament
per períodes iguals. 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 donar
per finalitzat
3 anys des de la data de
signatura, renovable tàcitament
per períodes iguals. 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 donar
per finalitzat
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CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 18 DE DECEMBRE DE 2018
ENTITAT

AJUNTAMENT
D’AIGÜES
Exp.
2018CON098842

AJUNTAMENT DE
COCENTAINA
Exp.
2018CON100569
AJUNTAMENT DE
VILLENA
Exp.
2018CON118866
DIPUTACIÓ
PROVINCIAL
D’ALACANT
Exp.
2018CON102086

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Establiment d’Aula
Universitària

L’establimient a Aigües d’un
Aula Universitària

VICERECTORAT
DE CULTURA,
ESPORT I
LLENGÜES

CONVENI ESPECÍFIC

Altra matèria

Regular el funcionament de
la seu de la UA en el
municipi de Cocentaina

VICERECTORAT
DE CULTURA,
ESPORT I
LLENGÜES

CONVENI ESPECÍFIC

Creació i
funcionament de
seu de la UA

El funcionament de la seu
de la UA en el municipi de
Villena

VICERECTORAT
DE CULTURA,
ESPORT I
LLENGÜES

Altra matèria

La realització de la "XXVI
Mostra de Teatre Espanyol
d'Autors Contemporanis"

VICERECTORAT
DE CULTURA,
ESPORT I
LLENGÜES

CONVENI ESPECÍFIC

CONVENI ESPECÍFIC

VIGÈNCIA
4 anys. En qualsevol moment i
abans de la finalització del
termini anterior, les parts podran
acordar de forma expressa la
seua pròrroga per un període de
fins a 4 anys addicionals. No
obstant açò, qualsevol de les
parts podrà denunciar el
conveni, i ho comunicarà per
escrit amb almenys 3 mesos
d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
4 anys des de la signatura. En
qualsevol moment i abans de la
finalització del termini anterior,
les parts podran acordar de
forma expressa la seua pròrroga
per un període de fins a 4 anys
addicionals
4 anys (2018/2021). Es podrà
prorrogar per acord exprés de les
parts fins a un màxim de 4 anys
addicionals

Fins al 31 de desembre de 2018
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CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 18 DE DECEMBRE DE 2018
ENTITAT
DIPUTACIÓ
PROVINCIAL
D’ALACANT
Exp.
2018CON104664

ELIANCE HELICOPTER
GLOBAL SERVICES,
S.L.
Exp.
2018CON107202

ELIANCE HELICOPTER
GLOBAL SERVICES,
S.L.
Exp.
2018CON107214

TIPUS DE CONVENI

CONVENI ESPECÍFIC

CONVENI MARC

CONVENI ESPECÍFIC

MATÈRIA

Altra matèria

OBJECTE

INICIATIVA

La publicació del llibre
"Aigua i sostenibilitat. La
monumentalitat de l'edifici
hidràulic de l'Horta del Baix
Segura"
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

Establir les condicions de
col·laboració entre les parts
per a la realització del “Títol
Propi d'Especialista en
Curs
Medicina i Infermeria
d’especialista/expert
Aerotransportada (HEMS,
HICAMS, FWAA)”, a impartir
des del curs acadèmic
2018/2019

VIGÈNCIA

Des de la data de la signatura i
fins al dia 1 d'abril de 2019

SANJUAN
QUILES, ANGELA.
DEPT.
INFERMERIA
(FACULTAT
CIÈNCIES DE LA
SALUT)

SANJUAN
QUILES, ANGELA.
DEPT.
INFERMERIA
(FACULTAT
CIÈNCIES DE LA
SALUT)

3 anys des de la data de
signatura, renovable tàcitament
per períodes iguals. 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 donar
per finalitzat
4 anys. En qualsevol moment i
abans de la finalització del
termini anterior, les parts podran
acordar de forma expressa la
seua pròrroga per un període de
fins a 4 anys addicionals. No
obstant açò, qualsevol de les
parts podrà denunciar el
conveni, i ho comunicarà per
escrit amb almenys 3 mesos
d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
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CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 18 DE DECEMBRE DE 2018
ENTITAT

INSTITUT
TECNOLÒGIC
DEL CALÇAT I
CONNEXES, INESCOP
Exp.
2018CON098137

JUNTA MAJOR DE
GERMANORS I
CONFORARIES DE LA
SETMANA SANTA
D'ALACANT Exp.
2018CON118372

TIPUS DE CONVENI

CONVENI ESPECÍFIC

CONVENI MARC

MATÈRIA

Programa d’Estudis
Propis

OBJECTE

La realització del Programa
d’Estudis Propis en disseny,
noves tecnologies i gestió
de la innovació en el sector
del calçat

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

INICIATIVA

VIGÈNCIA

4 anys. En qualsevol moment i
abans de la finalització del
termini anterior, les parts podran
IÑIGUEZ
acordar de forma expressa la
ORTEGA, MARIA
seua pròrroga per un període de
PILAR. DEPT.
fins a 4 anys addicionals. No
DRET MERCANTIL
obstant açò, qualsevol dels parts
I DRET
podrà denunciar el conveni, i ho
PROCESSAL
comunicarà per escrit amb
(FACULTAT DRET)
almenys 3 mesos d'antelació a la
data en què pretenga donar-es
per finalitzat
3 anys des de la data de
signatura, renovable tàcitament
per períodes iguals. No obstant
açò, qualsevol de les parts podrà
SECRETARIA
denunciar el conveni, I ho
GENERAL
comunicarà per escrit amb
almenys 2 mesos d'antelació a la
data en què es pretenga donar
per finalitza
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CONSELL DE GOVERN DE 18 DE DECEMBRE DE 2018
ENTITAT

MICROBIOTECH, S.L.
Exp.
2018CON108882

TELEFÒNICA MÒBILS
ESPANYA S.A.U.
Exp.
2018CON118361

TIPUS DE CONVENI

CONVENI ESPECÍFIC

MATÈRIA

Altra matèria

ADENDA (al conveni
Patrocini/concessió
signat el
beca
20/12/2017)

OBJECTE

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Establir les condicions de
col·laboració entre les parts
per a la realització de
Treballs Fi de Grau i Treballs
Fi de Màster per a l'alumnat
de les titulacions impartides
en la UA

SANCHEZ
SORIANO,
MIGUEL ANGEL.
DEPT. FÍSICA,
ENGINYERIA DE
SISTEMES I
TEORIA. (ESCOLA
POLITÈCNICA
SUPERIOR)

2 anys. En qualsevol moment i
abans de la finalització del
termini anterior, les parts podran
acordar de forma expressa la
seua pròrroga per un període de
fins a 4 anys addicionals. No
obstant açò, qualsevol de les
parts podrà denunciar el
conveni, i ho comunicarà per
escrit amb almenys 3 mesos
d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat

La col·laboració entre les
parts per a prorrogar la
vigència del conveni signat
l'1 de desembre de 2017,
amb la finalitat de
col·laborar en el
desenvolupament
d'activitats de la Càtedra
"Use i Aplicacions del Big
Data"

SECRETARIA
GENERAL

Des del 01/01/2018 al
21/12/2018
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ENTITAT

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

VIGÈNCIA

GENERALITAT
VALENCIANA
UNIVERSITAT DE
VALENCIA
UNIVERSITAT
POLITÉCNICA DE
VALENCIA

CONVENI MARC

Creació de la Càtedra Avant,
que té com a finalitat
desenvolupar activitats de
SECRETARIA
recerca, docents i de difusió GENERAL
sobre futures estratègies en
matèria de despoblament.

4 anys des de la data de
signatura. En qualsevol moment i
abans de la finalització del
termini anterior, les parts podran
prorrogar per acord unànime la
seua durada per un període de
fins a 4 anys addicionals

UNIVERSITAT JAUME
I
Esther Algarra Prats
Secretària General
Alacant, 14 de desembre de 2018
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