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CONSELL DE GOVERN DE 23 DE MARÇ DE 2015 
 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ 
PARKINSON 
D'ALACANT 

Específic Una altra matèria 

L'organització per la 
UA d'un concert, dins 
de programa "Veu 

Solidària" que tindrà 
lloc en el Paranimf el 
13 de maig de 2015.la 
recaptació de la 
taquilla es donarà a 
l'Associació Parkinson 
d'Alacant 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
PO 

La de la durada de 
l'activitat objecte del 
conveni 

BANSALUD, SL Específic Una altra matèria 

Establir una 
col·laboració entre 
Bansalud i la UA per a 
elevar i reforçar 
l'oferta i qualitat de 

l'assistència sanitària 
pública, millorar 
l'eficiència de la seua 
gestió, compartir el 
coneixement i 
formentar la innovació 

SECRETÀRIA GENERAL 

2 anys, que es podran 
prorrogar per períodes 
de durada anual, 
sempre que alguna de 

les parts no procedira a 
la seua denúncia amb 
tres mesos d'antelació 
a la data del seu 
venciment 

CLUB ESPORTIU 

ADESAVI SANT VICENT 
Específic Una altra matèria 

La col·laboració entre 
la UA i secció de triatló 
del Club Esportiu 

Adesavi per al suport i 
foment de la pràctica 
esportiva del triatló 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
PO 

2 anys, que es 

renovaran tàcitament 
per un termini igual. En 
el cas de denúncia, 
serà necessari un 
preavís de 6 mesos 
d'antelació 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CLUB NÀUTIC 

ALICANTE COSTA 
BLANCA 

Marc Marc 

Establir vies per a la 

realització en comú 
d'activitats esportives, 

de divulgació i de 
formació que redunden 
en benefici de les dues 
parts 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
POL. 

2 anys renovables 
tàcitament per 

períodes iguals. No 

obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar-lo, 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 

data en la qual 
pretenga donar-se per 
acabat 

COL·LEGI SAN 
AGUSTÍN D'ALACANT, 
AGUSTINOS 

Específic Curs especializació 

L'organització i 

coordinació del curs 
«Com millorar l'atenció 
a la diversitat i la 
integració en les aules 
del xiquet amb 
dificultats» 

Jasone Mondragón 

DEP. COMUNICACIÓ I 
PSICOLOGIA SOCIAL 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

La de la durada del 
curs. No obstant això, 

per mutu acord, les 

parts podran prorrogar 
la col·laboració i 
celebrar noves edicions 
del curs; en aquest 
cas, el conveni  
s'entendrà prorrogat 

fins a la conclusió del 
nou curs o edició 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL 
D'ALACANT 

Específic 
Realització de 
congressos, jornades i 
seminaris 

Coadjuvar en les 
despeses ocasionades 

en la celebració del I 

Congrés Internacional 
Don Joan Manuel com 
a personatge de la 
Frontera. Història i 
Literatura en la 
Península Ibèrica i 

Europa del segle XIV, 
que tindrà lloc a la Seu 
Universitària que la UA 
té a Villena, els dies 
25, 26, 27 i 28 de 
febrer de 2015 

SECRETARIA GENERAL 
La de la durada de 
l'activitat objecte del 
conveni 

FC JOVE ESPAÑOL 
SANT VICENT 

Específic Una altra matèria 

La realització 
d'activitats esportives 
conjuntes i la promoció 
del futbol, 
especialment, entre la 
comunitat universitària 

i la joventut en edat 
escolar 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
PO 

2 anys, que es 
renovaran tàcitament 

per períodes iguals. Per 
al cas de denúncia 
anticipada serà 
necessari un preavís de 
2 mesos d'antelació 

FUNDACIO CULTURAL 

ES CONVENT 
Marc Marc 

Col·laborar en 

activitats de caràcter 
cultural 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
POL. 

2 anys, prorrogable 
tàcitament, llevat de 
denúncia de qualsevol 

de les parts amb 2 
mesos d'antelació a la 
data de finalització o 
de renovació tàcita 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIO CULTURAL 

ES CONVENT 
Específic 

Realització de 

congressos, jornades i 
seminaris 

Realització de les 
jornades 'Jornades: 

l'empremta de la 

literatura popular en la 
narrativa 
contemporània', del 16 
al 18 d'abril de 2015 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
POL. 

La de la durada de les 

jornades 

FUNDACIÓ DR. SOLER 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Marc Marc 

Establir vies per a la 

realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de formació 
i de recerca que 

redunden en benefici 
de les dues parts 

María Teresa Caballero 
DEP. ÒPTICA, 
FARMACOLOGIA I 
ANATOMIA (FACULTAT 

DE CIÈNCIES) 

3 anys renovables 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar-lo, 
comunicant-ho per 

escrit amb almenys 2 

mesos d'antelació a la 
data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

FUNDACIÓ PER A LA 
INVESTIGACIÓ DEL 

CLIMA, FIC 

Marc Marc 

Promoure la cooperació 

en la recerca científica 
en qualsevol dels 
temes afins a les 
activitats exercides per 
ambdues entitats 

INSTITUT 
MULTIDISCIPLINARI 
PER A L'ESTUDI DEL 

MEDI RAMON 
MARGALEF 

4 anys, que es 

prorrogaran per acord 
exprés de les parts 
formalitzat per escrit 
dos mesos abans de 
l'expiració del termini 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ PARC 
CIENTÍFIC D'ALACANT 

Específic Una altra matèria 

Encàrrec a la Fundació 
Parc Científic d'Alacant 

de la gestió de 
determinats espais 
universitaris 

SECRETARIA GENERAL 

3 anys, renovable  
tàcitament per 

períodes iguals. No 

obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per 
escrit a l'altra part amb 
almenys dos mesos 

d'antelació a la data en 
la qual pretenga donar-
se per finalitzat 

INSTITUT ALACANTÍ 
DE CULTURA JUAN 
GIL-ALBERT 

Específic 
Realització de 
congressos, jornades i 
seminaris 

Col·laboració entre les 
parts en la realització 

de les jornades 'El 

retrobament d'Europa, 
als 25 anys de la 
caiguda del mur de 
Berlin', del 16 al 26 de 
març de 2015 

Salvador Forner DEP. 

HUMANITATS 
CONTEMPORANEAS 
(FACULTAT DE 

FILOSOFIA I LLETRES) 

La de la durada de les 
jornades 

MINISTERI 
D'ECONOMIA I 
COMPETITIVITAT 

Específic Una altra matèria 

Realització de 
l'avaluació 
cientificotècnica de les 
sol·licituds que es 
presenten en cada 
convocatòria anual 

d'ajudes per a la 
realització de projectes 
de recerca emergents, 
dins del Programa 
Propi del Vicerectorat 
d’Investigació, 
Desenvolupament i 

Innovació per al 
foment de l’R+D+I en 
la Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 
INVEST., DESAR. I 
INNOV. 

Indefinida 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

SINDIC DE GREUGES 

DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Específic 
Curs 

d'especialista/expert 

Realització de 
l'activitat de formació 

«Programes i mesures 

de protecció de la 
infància, intervenció en 
l'àmbit nacional i 
internacional» 

Lydia Esteve DEP. 

FILOSOFIA DEL DRET I 

DRET INTERNACIONAL 
PRIVAT (FACULTAT DE 
DRET) 

La de la durada del 

curs 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretària General 
 
 
 

 
Alacant, 20 de març de 2015 


