CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 20 DE FEBRER DE 2020

ENTITAT

TIPUS DE
CONVENI

CONSELLERIA
D'IGUALTAT I
POLÍTIQUES
INCLUSIVES
EXP. 2019CON130370

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Des de la data de la signatura i
fins al 31/12/2020, excepte
denúncia de qualsevol de les
parts, comunicada amb 1 mes
d'antelació

VICERECTORAT DE
Establir una Aula Universitària al
CULTURA, ESPORT I
municipi d'Agres.
LLENGÜES

4 anys des de la signatura. En
qualsevol moment, abans de la
finalització del termini anterior, les
parts podran acordar
expressament una pròrroga per
un període addicional de 4 anys.

CONVENI MARC

Regular la col·laboració entre el
Museu del Ciències Naturals “El
Carmen”, l'Ajuntament d'Ibi i la
IU D'INVESTIGACIÓ Universitat d'Alacant a través del
CIBIO
CIBIO, per a la col·laboració en
activitats científiques i
museogràfiques

2 anys, prorrogable
automàticament, excepte
denúncia expressa de qualsevol
de les parts comunicada amb
almenys 2 mesos d'antelació

CONVENI
ESPECIFIC

Col·laboració amb la Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives
per al foment d'activitats en
matèria d'igualtat en la
diversitat, per a l'exercici 2020

Des del moment de la signatura,
fins al 31 de desembre de 2020

CONVENI
ESPECIFIC

Una altra matèria

Establiment d'Aula
Universitària

AJUNTAMENT D'IBI,
GESTIÓ TURÍSTICA I
CULTURAL MARE
NOSTRUM, SL
EXP. 2020CON004681

OBJECTE

Regular la col·laboració de
l'Agència Local i de la Universitat
en l'execució de programes i
activitats organitzades per la
Universitat d'Alacant
VICERECTORAT
relacionades amb dotar els
D'ESTUDIANTS I
estudiants dels recursos i els
OCUPACIÓ
suports necessaris per a la
millora de la seua ocupabilitat,
bé siga per compte propi o per
compte d'altri

AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I SOCIAL DE CONVENI
L'AJUNTAMENT
ESPECIFIC
D'ALACANT
Exp. 2020CON011239

AJUNTAMENT D'AGRES
Exp. 2020CON016420

MATÈRIA

Una altra matèria

VICERECTORAT DE
RESPONSABILITAT
SOCIAL, INCLUSIÓ I
IGUALTAT
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DEMARCACIÓ DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA DEL
CONVENI
COL·LEGI D'ENGINYERS
ESPECIFIC
DE CAMINS, CANALS I
PORTS
EXP. 2020CON007834

Una altra matèria

Aportació d'ajuda econòmica
(2.000€) del CCPCV per a la
realització de l'Olimpíada
d'Enginyeria de Camins, Canals i
Ports amb alumnat de 2n de
l'ESO de col·legis i instituts de la
província d'Alacant

Una altra matèria

Posar a la disposició de la
comunitat acadèmica implicada
en el grau de Nutrició Humana i
Dietètica de la UA, programari
que permeta la gestió
FACULTAT DE CIÈNCIES
professional i divulgació científica DE LA SALUT
en l'àrea de l'alimentació
humana i dietètica; de manera
que redunde en benefici de les
dues parts

12 mesos. En qualsevol moment
abans de la finalització del termini
anterior, les parts podran acordar
una pròrroga de fins a 4 anys
addicionals.
No obstant això, qualsevol de les
parts, podrà denunciar el conveni,
si ho comunica per escrit amb
almenys un mes d'antelació a la
data en què pretenga donar-se
per finalitzat

GABRIEL GARCIA ALEJO
CONVENI MARC
Exp. 2020CON008411

Establir uns llits per a la
realització en comú d'activitats
de divulgació, de formació i
d'investigació que redunden en
benefici de totes dues parts

FACULTAT DE CIÈNCIES
DE LA SALUT

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

PARC SANITARI SANT
JOAN DE DEU
Exp. 2020CON010418

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

FERNANDEZ PASCUAL,
MARIA DOLORES. DEPT.
3 anys, renovable tàcitament per
PSICOLOGIA DE LA SALUT
períodes iguals
(FACULTAT CIÈNCIES DE
LA SALUT)

GABRIEL GARCIA ALEJO CONVENI
Exp. 2020CON008403
ESPECIFIC

CONVENI MARC

4 anys des de la signatura del
conveni, prorrogables tàcitament
GARCIA BARBA, JAVIER.
fins a la seua finalització. Si cap
DEPT. ENGINYERIA CIVIL
de les parts manifesta per escrit a
(ESCOLA POLITECNICA
l'altra la voluntat de no continuar
SUPERIOR)
amb el Conveni, amb antelació
mínima de tres mesos.
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PATRONAT PROVINCIAL
DE TURISME DE LA
CONVENI MARC
COSTA BLANCA
Exp. 2020CON009070

PITU LOSADA PADEL
ACADEMY
Exp. 2020CON008244

CONVENI
ESPECIFIC

TRATAMIENTO
NEUMÁTICOS USATS, SL
CONVENI MARC
(TNU)
Exp. 2020CON013882

Una altra matèria

Col·laborar en les accions
proposades en el pla d'actuació
del Patronat provincial del
SECRETARIA GENERAL
Turisme Costa Blanca durant
2020; que es desenvoluparan en
convenis específics posteriors

La vigència d’aquest Acord
d'Intencions s'estableix fins que
se subscriga el conveni de
col·laboració oportú i en tot cas
fins al 31 de desembre d’aquest
any

Suport, promoció i foment de la
pràctica esportiva del pàdel
universitari

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

2 anys des de la data de la
signatura. En qualsevol moment
abans de la finalització del termini
anterior, les parts podran acordar
expressament la pròrroga
d’aquest 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 a l'altra
part amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat

Establir línies de col·laboració
I+D+I i formació de doctorands
industrials

3 anys des de la signatura,
renovable tàcitament per períodes
TENZA ABRIL, ANTONIO
iguals.
JOSE. DEPT. ENGINYERIA Procedeix la denúncia prèvia
CIVIL (ESCOLA
comunicació per escrit a l'altra
POLITECNICA SUPERIOR) part amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
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UNIVERSITAT CARLOS
III MADRID
Exp. 2019CON135759

UNIVERSITAT CARLOS
III MADRID
Exp.2019CON108200

CONVENI MARC

Conveni per al desenvolupament
conjunt de projectes
d'investigació en l'àrea de
tecnologies d'instrumentació i
processament òptic. L'intercanvi
de personal permetrà un gran
desenvolupament de les línies
d'investigació en aquesta àrea,
que aportarà el coneixement
IU FÍSICA APLICADA A
adquirit durant la seua formació
LES CIÈNCIES I LES
a la Universitat d'Alacant i
TECNOLOGIES
complementarà les línies
d'investigació existents en la
UC3M. La participació en les
tasques docents de grau i
postgrau també permetrà la
difusió d'aquest coneixement als
estudiants i l'ampliació i
complementació dels continguts
docents.

CONVENI
ESPECIFIC

És voluntat de les parts
col·laborar en el
desenvolupament conjunt de
projectes d'investigació en
temàtiques relacionades amb el
desenvolupament de tecnologies
d'instrumentació i processament IU FÍSICA APLICADA A
òptic. Per al compliment de
LES CIÈNCIES I LES
l'objectiu comú en la matèria
TECNOLOGIES
descrita, les dues institucions
estableixen que es preveja la
possibilitat d'admetre estades
d'investigació, que es faran amb
personal amb vinculació
funcionarial o laboral

UNA ALTRA
MATÈRIA

5 anys, des de la signatura

4 anys comptadors des del dia de
la signatura.
No obstant això, les parts podran,
en qualsevol moment abans de la
finalització del termini de vigència
del conveni, i per acord unànime
que en tot cas haurà de constar
per escrit, prorrogar els seus
efectes per un període de fins a 4
anys addicionals

4

CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 20 DE FEBRER DE 2020
UNIVERSITAT JAUME I,
FUNDACIÓ TRINIDAD
ALFONSO MOCHOLI,
UNIVERSITAT CATÒLICA
DE VALÈNCIA SANT
VICENT MARTIR,
UNIVERSITAT
CARDENAL HERRERA
CEU,

CONVENI
ESPECIFIC

Una altra matèria

La promoció de l'esport
universitari

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Es retrotrau a l’1 de gener de
2020 i estarà vigent fins al
31/12/2020

UNIVERSITAT
POLITECNICA DE
VALÈNCIA,
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA,
UNIVERSITAT MIGUEL
HERNANDEZ D'ELX
Exp. 2019CON142625

Esther Algarra Prats

Secretària general
Alacant, 17 de febrer de 2020
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