CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 24 DE GENER DE 2020

ENTITAT

AIGÜES DE L'ARC
MEDITERRANEO SA
Exp. 2019CON141304

ALACANT VISION SL,
OFTALICA
Exp. 2019CON141158

ASOCIACION DE
PERIODISTES DE LA
PROVÍNCIA D'ALACANT
Exp. 2020CON005660

TIPUS DE
CONVENI

CONVENI
ESPECIFIC

CONVENI
ESPECIFIC

CONVENI MARC

MATÈRIA

Una altra matèria

Treballe fi de grau
/màster

OBJECTE
Mecenatge. Col·laboració amb
Aigües Torrevella AGAMED en la
setmana de la innovació
organitzada per la Sede
Universitària de Torrevella.

INICIATIVA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

VIGÈNCIA

Des del dia de la signatura fins al
25 de novembre de 2019

Col·laboració per a la realització GARCIA LLOPIS, CELIA.
de TFG/TFM entre la UA i Alacant DPTO. OPTICA,
Visió, S.L.
FARMACOLOGIA I
ANATOMIA (FACULTAT
CIÈNCIES)

4 anys, des de la data de la
signatura. En qualsevol moment i
abans de la finalització del termini
anterior, les parts podran acordar
de manera expressa la seua
pròrroga per un període de fins a 4
anys addicionals.
No obstant això, qualsevol de les
parts podrà denunciar el conveni,
comunicant-lo per escrit a l'altra
part amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en la qual
pretenga donar-se per finalitzat .

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

3 anys, prorrogable tàcitament per
períodes d'igual duració, excepte
denúncia per escrit de qualsevol
de les parts, que haurà d'efectuarse amb 2 mesos d'antelació a la
data en la qual pretenga donar-se
per fianlizado.

SECRETARIA GENERAL
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AJUNTAMENT DE
MONTFORT
Exp. 2020CON000818

AJUNTAMENT D'ONIL
Exp. 2020CON000339

CONVENI
ESPECIFIC

CONVENI
ESPECIFIC

Establiment d'Aula
Universitària

Establiment d'Aula
Universitària

ADENDA (al
Modificació del
BANC SANTANDER, S.A. conveni signat
clausulat
el 09/03/2017)

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

4 anys des de la signatura del
convenioNo obstante, qualsevol de
les parts podrà denunciar el conveni
comunicant-lo per escrit a l'altra
part, amb almenys tres mesos
d'antelació a la data en la qual
pretenga donar-se per finalitzat .
En qualsevol moment, abans de la
finalització del termini anterior, les
parts podran acordar de manera
expressa la seua pròrroga per un
període de fins a 4 anys addicionals.

VICERECTORAT DE
Establir una Aula Universitària en
CULTURA, ESPORT I
el municipi d'Onil.
LLENGÜES

4 anys. En qualsevol moment
abans de la finalització del termini
anterior, les parts podran acordar
de manera expressa la seua
pròrroga per un període de fins a 4
anys addicionals.
No obstant això, qualsevol de les
parts podrà denunciar el conveni,
notificar-lo amb una antelació
mínima de 3 mesos a la data en la
qual pretenga donar-se per
finalitzat

Establir aula universitària en el
municipi de Montfort

Modificar la clàusula sisena del
conveni

VICERECTORAT
PLANIFICACION
ECONOMICA

Fins al 01/01/2021, llevat que amb
3 mesos d'antelació es procedisca a
la seua denúncia per a la finalització
per alguna de les parts
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CASINO D'ALACANT
Exp. 2019CON141312

CLUB D'AMICS DE LA
UNESCO D'ALCOI
Exp. 2019CON141724

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

CONVENI MARC

CONVENI MARC

FEDERACION
D'EMPRESARIS DEL
METALL DE LA
PROVÍNCIA D'ALACANT,
FEMPA,
CIRCULE EMPRESARIAL
D'ELX I COMARCA,
CEDELCO
HIDRAQUA GESTION
INTEGRAL D'AIGÜES DE
LLEVANT, SA,
Exp. 2020CON003491

ADENDA (al
conveni signat
el 17/9/2019)

Una altra matèria

TORRES VALDES, ROSA
MARIA. DPTO.
COMUNICACION I
PSICOLOGIA SOCIAL
(FACULTAT CC
ECONOMICAS I
EMPRESARIALE)

Entrarà en vigor en el moment de la
seua signatura i la seua vigència
serà de tres (3) anys, renovable
tàcitament per períodes iguals. No
obstant això, qualsevol de les parts
podrà denunciar el Conveni,
comunicant-lo per escrit a l'altra
part amb almenys dos mesos
d'antelació a la data en la qual
pretenga donar-se per finalitzat

Conveni Marc per a establir llits
VICERECTORAT DE
de col·laboració
CULTURA, ESPORT I
interinstitucional en la promoció i
LLENGÜES
difusió d'activitats culturals

Des del moment de la seua
signatura i la seua vigència serà de
tres (3) anys, renovable tàcitament
per períodes iguals.
No obstant això, qualsevol de les
parts podrà denunciar el Conveni,
comunicant-lo per escrit a l'altra
part amb almenys dos mesos
d'antelació a la data en la qual
pretenga donar-se per finalitzat

La incorporació de CEDELCO al
conveni de col·laboració e
mpresarial en a ctividades
d'interès general, signat el
17/09/2019 entre l'OA,
HIDRAQUA i FEMPA

La mateixa del conveni (3 anys des
de la data de signatura. En
qualsevol moment i abans de la
finalització del termini anterior, les
parts podran acordar de manera
expressa la seua pròrroga per un
període de fins a 4 anys addicionals.
No obstant això, qualsevol de les
parts podrà denunciar el conveni,
comunicant-lo per escrit amb
almenys 3 mesos d'antelació a la
data en què pretenga donar-se per
finalitzat )

VICERECTORAT DE
CAMPUS I TECNOLOGIA
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FUNDACIO GENERAL DE
LA UNIVERSITAT
CONVENI
D'ALACANT
ESPECIFIC
Exp. 2020CON004675

FUNDACIO PARC
CONVENI
CIENTIFICO D'ALACANT
ESPECIFIC
Exp. 2019CON141711
FUNDACIO
UNIVERSITARIA
L’ALCUDIA
Exp. 2020CON006446

JAVIDAN ASSESSORS
TC, S.L.
Exp. 2020CON004301

UNA ALTRA
MATÈRIA

Regular les relacions entre la
Fundació i la UA mitjançant el
desenvolupament de les
activitats que s'ESPECIFICn en
la clàusula primera: Gabinet
d'Iniciatives per a l'Ocupació
(GIPE), Escola de Negocis ,
Museu de l'OA (MUA), Taller
d'Imatge, Esports, Inventari i
devolució de préstecs a
Ministeris.

Una altra matèria

Regular les relacions entre la
FPCA i la UA per al foment i
millora de les activitats en
matèria de promoció i divulgació
científica

ADENDA (al
conveni signat Una altra matèria
el 13/07/2017)

CONVENI
ESPECIFIC

Curs
d'especialització.

VICERECTORAT
PLANIFICACION
ECONOMICA

VICERECTORAT
D'INVESTIGACIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT

Des del 01/01/2020 i finalitzarà el
31/12/2020

Hasta el 31 de desembre de 2020.
La seua modificació requerirà acord
unànime dels signants.

Establir la quantitat que aporta la VICERECTORAT DE
UA durant l'any 2020 per al
CULTURA, ESPORT I
funcionament de la Fundació
LLENGÜES

La mateixa del conveni (4 anys, es
podrà prorrogar expressament per 2
anys més)

La realització del" Curs
d'Especialització en Gestió
d'Entitats Esportives"

4 anys. En qualsevol moment i
abans de la finalització del termini
anterior, les parts podran acordar
de manera expressa la seua
pròrroga per un període de fins a 4
anys addicionals.
No obstant això, qualsevol de les
parts podrà denunciar el conveni,
notificar-lo amb una antelació
mínima de 3 mesos a la data en la
qual pretenga donar-se per
finalitzat.

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES
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NAX SOLUTIONS S.L.
Exp. 2019CON142274

OFTALVIST CIO JEREZ
Exp. 2019CON141852

PROJECTE GRAN SIMI
Exp. 2019CON124998

CONVENI
ESPECIFIC

CONVENI
ESPECIFIC

CONVENI MARC

Treballe fi de grau
/màster

Conveni de col·laboració per a la ESCOLA POLITÈCNICA
realització de TFG/TFM
SUPERIOR

4 anys, des de la signatura del
conveni. En qualsevol moment i
abans de la finalització del termini
anterior, les parts podran acordar
de manera expressa la seua
pròrroga per un període de fins a 4
anys addicionals.
No obstant això, qualsevol de les
parts podrà denunciar el conveni,
comunicant-lo per escrit a l'altra
part amb almenys 6 mesos
d'antelació a la data en la qual
pretenga donar-se per finalitzat.

Treballe fi de grau
/màster

MIRET MARI, JUAN JOSE.
Col·laboració per a realització de DPTO. OPTICA,
TFG/TFM entre UA i Oftalvist Cio FARMACOLOGIA I
Jerez
ANATOMIA (FACULTAT
CIÈNCIES)

2 anys, des de la signatura. En
qualsevol moment i abans de la
finalització del termini anterior, les
parts podran acordar de manera
expressa la seua pròrroga per un
període de fins a 4 anys addicionals

Establir el marc de col·laboració
entre totes dues entitats per al
desenvolupament de programes
i projectes de conservació de la I.O. D'INVESTIGACIÓ biodiversitat, formació de
CIBIO
personal, intercanvi d'informació
i difusió ambiental

2 anys, des de la data de la
signatura. Cap renovació tácita per
acord de les parts
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SALA GERMANS, SA
Exp. 2020CON003378

CONVENI
ESPECIFIC

Una altra matèria

Col·laborar en la promoció i
foment de l'equip de triatló de
la Secció Esportiva de la UA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

1 any, des de la data de signatura

Esther Algarra Prats

Secretària General
Alacant, 22 de gener de 2020
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