CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 20 DE JULIOL DE 2018
ENTITAT

TIPUS DE
CONVENI

ACADÈMIA DE
GASTRONOMIA DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

CONVENI
ESPECÍFIC

ACADÈMIA DE
GASTRONOMIA DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

CONVENI
MARC

AGÈNCIA
VALENCIANA DE
SEGURETAT I
RESPOSTA A LES
EMERGÈNCIES

CONVENI
ESPECÍFIC

MATÈRIA

Altra matèria

Altra matèria

OBJECTE

INICIATIVA

La realització d’activitats
conjuntes que ajuden a
impulsar els estudis de Grau de
Gastronomia, així com els
màsters que la UA impulse

VICERECTORAT
CAMPUS I
TECNOLOGIA

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
CAMPUS I
TECNOLOGIA

Regular la col·laboració per a
subvencionar la formació en el
Títol de "Expert en Prevenció i
Intervenció en Violència de
Gènere" als alumnes
seleccionats per l'IVASPE

FACULTAT DRET

VIGÈNCIA

2 anys. En qualsevol moment
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 2 mesos d'antelació a la
data en què es pretenga finalitzar
3 anys, renovable tàcitament per
períodes iguals. No obstant açò,
qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, comunicantho per escrit amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en què es
pretenga finalitzar
Des de la seua signatura fins al 31
de desembre de 2018, sense
possibilitat de pròrroga
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ENTITAT

TIPUS DE
CONVENI

AGÈNCIA
VALENCIANA DE
SEGURETAT I
RESPOSTA A LES
EMERGÈNCIES

CONVENI
ESPECÍFIC

ASSOCIACIÓ
MUIXERANGA
D'ALACANT

CONVENI
ESPECÍFIC

MATÈRIA

OBJECTE

Curs
Regular la mútua col·laboració,
d’especialista/expert en matèria de formació en
l'àmbit de les Policies Locals, en
matèria de diversitat social i
cultural i en matèria de
violència de gènere. Açò es durà
a terme mitjançant la impartició
dels següents Títols d'Expert: EXPERT EN DISCRIMINACIÓ,
RACISME I XENOFÒBIA, EXPERT EN PREVENCIÓ I
INTERVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
Altra matèria
Establir la col·laboració entre la
Universitat d'Alacant i la
Muixeranga d'Alacant per a la
promoció i suport a la cultura i a
l'esport universitari

INICIATIVA

VIGÈNCIA

FACULTAT DRET

4 anys. En qualsevol moment
abans de la finalització del termini
anterior, les parts podran acordar
de forma expressa la seua
pròrroga per un període addicional
de 4 anys. No obstant açò,
qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, i ho
comunicarà amb 3 mesos
d'antelació a la data en què es
pretenga finalitzar

VICERECTORAT
CULTURA, ESPORT I
LENGÜES

2 anys. 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 la qual es pretenga
finalitzar
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ENTITAT

AJUNTAMENT
D’ALACANT

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

CONVENI
MARC

La constitució d'un laboratori
social especialitzat en serveis
socials en la ciutat d'Alacant

GIMENEZ
BERTOMEU,
VICTOR MANUEL.
DEPT. TREBALL
SOCIAL I SERVICIS
SOCIALS
(FACULTAT CC
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

CLAVE MAYOR SGEIC,
SA

CONVENI
MARC

VICERECTORAT
INVES. I TRANSF.
DE CONEIXEMENT

CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ,
CULTURA I ESPORT

CONVENI
ESPECÍFIC

Establir un marc de
col·laboració a l'efecte de
potenciar la transferència de
tecnologia i el model de creació
i acceleració d'empreses sobre
projectes generats a l'entorn de
la UA
Col·laborar en la gestió i
funcionament d'un programa
d'Alt Rendiment Acadèmic
2018, destinat a estudiants
universitaris facilitant-los totes
les ajudes i suports que es
troben disponibles

CONSELLERIA
D’IGUALTAT I
POLÍTIQUES
INCLUSIVES

Altra matèria

VICERECTORAT
ESTUDIS I
FORMACIÓ

VIGÈNCIA

4 anys, sense limitació de possibles
pròrrogues, que seran expresses
en qualsevol cas, a 4 anys
addicionals més. No obstant açò,
qualsevol de les parts podrà, en tot
moment, incloent les seues
eventuals pròrrogues, posar fi a la
seua participació, formulant
denúncia escrita, amb una
antelació mínima de 2 mesos a la
data en què es vaja a donar per
finalitzat el conveni
10 anys, després dels quals, podrà
renovar-se a iniciativa de qualsevol
de les parts, previ acord

Des de l'1 de gener de 2018 fins al
31 de desembre de 2018
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ENTITAT

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

VIGÈNCIA

CONSELLERIA
D’IGUALTAT I
POLÍTIQUES
INCLUSIVES
EL CORTE INGLÉS, SA

CONVENI
ESPECÍFIC

Creació i
desenvolupament
de càtedra

Manteniment de la Càtedra de
Cultura Gitana per a l'any 2018

SECRETARIA
GENERAL

Des de la data de la signatura fins
al 31 de desembre de 2018

CONVENI
ESPECÍFIC

Realització de
Congressos, Cursos,
Jornades i Seminaris

Regular el mecenatge del Tall
Inglés del curs "Big data:
fonaments tecnològics i
aplicacions pràctiques" dins del
programa de Cursos d’Estiu
"Rafael Altamira"

VICERECTORAT
CULTURA, ESPORT I
LENGÜES

FUNDACIÓ PARC
CIENTÍFIC D’ALICANT

ADENDA
ESPECÍFICA
(al conveni
signat el
24/3/2015)

Altra matèria

Ampliar els espais objecte del
conveni signat el 24 de març de
2015 i que gestionarà la
Fundació Parc Científic
d'Alacant de la Comunitat
Valenciana, segons es detalla en
l'Annex I i d'acord a les bases
detallades en l'Annex II.

SECRETARIA
GENERAL

Des de la seua signatura fins al 31
desembre de 2018. 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
La mateixa del conveni (Anual i la
seua renovació està supeditada al
conveni de 31/07/2013 (Des de
l'endemà a la seua signatura, amb
una durada anual amb renovació
automàtica, llevat de denúncia
d'alguna de les parts))

IL·LUSTRE
COL·LEGE
D’ADVOCATS
D’ALACANT, ICALI

CONVENI
ESPECÍFIC

Realització de
Congressos, Cursos,
Jornades i Seminaris

L'organització i coordinació del
curs "Procés penal. Qüestions
actuals" que se celebrarà del 5
al 6 de juliol de 2018 a Dénia. I
del curs "Dret de danys.
Qüestions actuals" que se
celebrarà del 19 al 20 de juliol
de 2018 en la UA

VICERECTORAT
CULTURA, ESPORT I
LENGÜES

Des de la seua signatura fins al 30
de novembre de 2018
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ENTITAT

TELEFONICA
EDUCACIÓ DIGITAL
SLU

TIPUS DE
CONVENI

ADENDA
ESPECÍFICA
(al conveni
signat el
3/7/2015)

MATÈRIA

Altra matèria

OBJECTE

INICIATIVA

Renovar la vigència del conveni
signat el 3 de juliol de 2015, per
a la participació d'universitats
en la plataforma de cursos
online, oberts i massius en
MíriadaX

VICERECTORAT DE
QUALITAT I
INNOVACIÓ
EDUCATIVA

VIGÈNCIA

Fins al 2 de juliol de 2021

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 17 de juliol de 2018
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