CONSELL DE GOVERN DE 23 DE FEBRER DE 2017
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

AIGÜES
MUNICIPALITZADES
D'ALACANT EMPRESA
MIXTA
Específic
ASSOCIACIÓ PRODISCAPACITATS
PSÍQUICS D'ALACANT,
APSA

BANC SANTANDER,
S.A.

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Creació i
desenvolupament de
Càtedra

La creació en el 2017
de la Càtedra Aigües
d'Alacant d'Inclusió
Social de la Universitat
d'Alacant

SECRETARIA GENERAL

2 anys, 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 la qual es
pretenga finalitzar

Altra matèria

Col·laborar en el
desenvolupament de
projectes encaminats a
reforçar la qualitat de
la docència impartida i
a millorar el seu nivell
de recerca, a reforçar
la seua projecció
internacional i, en
general, a elevar el
nivell dels serveis
acadèmics, culturals,
esportius i de qualsevol
altre tipus prestats a la
comunitat universitària

VICERECTORAT
PLANIFICACIÓ
ECONÒMICA

Des del dia 1 de gener
de 2017 fins a l'1 de
gener de 2019
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

BANC SANTANDER,
S.A.

BANKIA SA

CENTRE INTEGRAT
PÚBLIC DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL
CANASTELL

Específic

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Altra matèria

Facilitar a la
Universitat, així com a
tots els membres de la
Comunitat
Universitària, la
possibilitat d'accedir a
uns serveis bancaris en
unes condicions
preferents

VICERECTORAT
PLANIFICACIÓ
ECONÒMICA

Altra matèria

L'organització dels deu
Desdejunis Informatius
impulsats per la
Universitat d'Alacant i
el Diari Informació

VICERECTORAT
PLANIFICACIÓ
ECONÒMICA

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

SECRETARIA GENERAL

VIGÈNCIA
1 any, es prorrogarà
automàticament llevat
de previ acord exprés i
per escrit de les parts
o denúncia formulada
amb un preavís de 3
mesos a la data de
venciment o a la de
qualsevol de les seues
pròrrogues
Des de la signatura i
finalitzarà el 17 de
febrer de 2018, sense
perjudici d'aquelles
contraprestacions que
per la seua naturalesa
hagen d'estendre la
seua vigència durant
un període de temps
superior. Qualsevol
pròrroga haurà
d'acordar-se per escrit
per a la seua validesa

Indefinida
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

COL·LEGI
TERRITORIAL
D’ARQUITECTES
D’ALACANT

COMPANYIA
ADMINISTRADORA DE
RECURSOS I
OBLIGACIONS SL
(PAVASAL)

COMPANYIA
ADMINISTRADORA DE
RECURSOS I
OBLIGACIONS SL
(PAVASAL)

Específic

Marc

Específic

MATÈRIA

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

OBJECTE

INICIATIVA

VIGÈNCIA

L'organització de
l'esdeveniment III
Jornades de Fabricació
Digital i Exposició de
Prototips FAB O LAB
2017, que es realitzarà
en la seu del CTAA del
16 de febrer al 16 de
març de 2017

Juan Carlos Castro
DEPT. EXPRESSIÓ
GRÀFICA I
CARTOGRAFIA
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

2 mesos a partir de la
signatura. No obstant
açò, les parts podran
prorrogar-ho per acord
exprés

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

Salvador Ivorra DEPT.
ENGINYERIA CIVIL
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

Altra matèria

La creació del "Aula
Pavasal: Enginyeria i
Societat" de la
Universitat d'Alacant

Salvador Ivorra DEPT.
ENGINYERIA CIVIL
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

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 pretenga finalitzarse
2 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 pretenga
donar-se per finalitzat
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ORGANISME

DIPUTACIÓ
PROVINCIAL
D’ALACANT

TIPUS DE
CONVENI

Específic

MATÈRIA

Altra matèria

GENERALITAT
VALENCIANA
UNIVERSITAT MIGUEL
HERNANDEZ D’ELX
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
UNIVERSITAT JAUME I
UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA

Específic

Altra matèria

OBJECTE
Facilitar als estudiants
estrangers la
realització de
pràctiques de formació
en la Diputació
d'Alacant, dins del
marc dels seus estudis
i a través de
l'associació IAESTE

La regulació de la
col·laboració entre les
universitats públiques
valencianes, a través
dels seus
departaments, en els
estudis d'opinió que
realitze durant el seu
període de vigència la
Presidència de la
Generalitat Valenciana

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT
D’ESTUDIANTS I
OCUPACIÓ

Des de la seua
signatura, fins al 31 de
desembre de 2017,
sense perjudici del
període de justificació i
pagament, d'acord
amb l'establit en la
seua clàusula cinquena

SECRETARIA GENERAL

Una durada màxima
inicial de 4 anys des de
la seua signatura,
limitant-se l'extensió
de les possibles
pròrrogues, que seran
expresses en qualsevol
cas, a quatre anys
addicionals més. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà, en
tot moment, incloent
les seues pròrrogues
eventuals, posar fi a la
seua participació,
formulant denúncia
escrita amb una
antelació mínima de 2
mesos a la data en què
es pretenga finalitzar
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

GENERALITAT
VALENCIANA

GREENPEACE ESPANYA

HOSPITAL
UNIVERSITARI DE
TORREVIEJA

Específic

Marc

Específic

MATÈRIA

Altra matèria

OBJECTE
Promoure la realització
d'activitats
acadèmiques dirigides
al col·lectiu de
persones majors de 55
anys

INICIATIVA

UNIVERSITAT
PERMANENT

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

Curs
d'especialista/expert

L'organització i
coordinació del curs
titulat ESPECIALISTA
EN INFERMERIA DE
PRÀCTICA AVANÇADA
DE L'ÀREA DEL COR

Juana Perpiñá DEPT.
INFERMERIA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT)

VIGÈNCIA
Des de l'1 de gener de
2017 fins al 31 de
gener de 2017
3 anys, 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 pretenga
donar-se per finalitzat
Durant el curs
acadèmic 2017/2018,
sense que càpia la
pròrroga tàcita del
mateix. Podran
denunciar el conveni,
prèvia comunicació
mínima d'1 mes a la
data en què pretenga
finalitzar-se
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ORGANISME

HOSPITAL
UNIVERSITARI DEL
VINALOPÓ

INSTITUT ALACANTÍ
DE CULTURA JUAN
GIL-ALBERT

UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE
MADRID

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Curs
d’especialista/expert

L'organització i
coordinació del curs
titulat ESPECIALISTA
EN INFERMERIA DE
PRÀCTICA AVANÇADA
DE L'ÀREA DEL COR

Juana Perpiñá DEPT.
INFERMERIA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT)

Altra matèria

Desenvolupar
conjuntament el
programa ESPAI
CULTURAL ENRIC
VALOR previst per a
l'anualitat 2017

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

Organitzar el curs
d'estiu "Technical
approaches to the
study of
extremophiles" del 26
al 29 de juny de 2017
en el marc dels Cursos
d'Estiu Rafael Altamira

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

VIGÈNCIA
Durant el curs
acadèmic 2017/2018,
sense que càpia la
pròrroga tàcita del
mateix. Podran
denunciar el conveni,
prèvia comunicació
mínima d'1 mes a la
data en què pretenga
finalitzar-se
Fins al 31 de desembre
de 2017. Podrà ser
renovat o extingit
mitjançant acord
unànime en qualsevol
moment anterior a la
data de finalització. En
cas de pròrroga, no
podrà ser superior a 4
anys
Des de la seua
signatura i per un
període de 12 mesos.
A partir de llavors, es
donarà per finalitzat,
llevat que ambdues
institucions
decidisquen prorrogar
aquest conveni després
de notificar-ho amb 2
mesos d'antelació
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

XALOC ALACANT
FUTBOL SALA

Específic

MATÈRIA

Altra matèria

OBJECTE

La promoció i suport a
l'esport universitari, en
concret a l'equip de
futbol sala femení de la
Universitat d'Alacant

INICIATIVA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

VIGÈNCIA
2 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el Conveni,
comunicant-ho per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació a la
data en què es desitge
finalitzar

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 21 de febrer de 2017.
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