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CONSELL DE GOVERN DE 25 DE GENER DE 2017 
 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AERÒDROM DE 
MUTXAMEL SL 
 
EUROPEAN FLYERS 
SLU 
 
HELIGRAFICS 
FOTOGRAMETRIA SL 

Marc 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 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el Conveni, 
comunicant-ho per 
escrit a l'altra part 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
què pretenga donar-se 
per finalitzat 

ASSOCIACIÓ 
D’ARMENIS 
D’ALACANT 
"HAYASTAN" 

Marc 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 

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 es 
pretenga finalitzar 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ 
D’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE D’ALACANT, 
ADEMA 

Específic Altra matèria 

La realització d'un 
recital lític solidari el 
dia 27 de maig de 
2017 en el Paranimf de 
la Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Fins al moment que 
l'entitat beneficiària 
reba per part de la 
Universitat d'Alacant la 
recaptació estipulada 
en les clàusules 
anteriors 

ASSOCIACIÓ 
D’INVESTIGACIÓ DE 
LES INDÚSTRIES 
CERÀMIQUES - AICE 

Marc Marc 

Establir el marc 
general de 
col·laboració amb 
l'AICE en el camp dels 
materials i sistemes 
ceràmics 

Antonio Galiano DEPT. 
CONSTRUCCIONS 
ARQUITECTÒNIQUES 
ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

5 anys, renovables 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà, en 
tot moment, formular 
denúncia escrita amb 
una antelació mínima 
de 3 mesos a la data 
d'expiració del termini 
convingut o qualsevol 
de les seues 
pròrrogues 

AJUNTAMENT DE 
POLOP DE LA MARINA Específic Establiment d'Aula 

Universitària 

Establir a Polop un 
Aula Universitària de la 
UA per a la realització 
de cursos, seminaris i 
de totes aquelles 
activitats pròpies d'un 
aula universitària 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any, es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes iguals, fins a 
un màxim de 4 anys, 
no obstant açò, es 
podrà denunciar de 
manera expressa per 
qualsevol de les parts 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CENTER FOR CROSS 
CULTURAL STUDY, SL Específic Altra matèria 

Col·laborar en la 
mobilitat internacional 
i el desenvolupament 
d'activitats 
acadèmiques i 
culturals per part 
d'estudiants estrangers 
i personal de CC-CS en 
la Universitat 

VICERECTORAT 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

4 anys, i serà 
prorrogable tàcitament 
per períodes d'1 any. 
Qualsevol de les parts 
podrà finalitzar l'acord 
i haurà d'avisar amb 
una antelació de 6 
mesos 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CONSELL SUPERIOR 
D’INVESTIGACIONS 
CIENTÍFIQUES, CSIC 
 
FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA CENTRE 
D’INVESTIGACIÓ 
PRINCEP FELIP – CIPF 
 
UNIVERSITAT 
CARDENAL HERRERA 
CEU 
 
UNIVERSITAT 
CATÒLICA DE 
VALÈNCIA SANT 
VICENT MARTIR 
 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D’ELX 
 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específic Altra matèria 

Establir la col·laboració 
entre les universitats 
valencianes i els 
centres públics de 
recerca representats 
en aquest conveni, per 
a fomentar la formació 
d'investigadors novells 
i consolidats i del 
personal 
d'administració i 
serveis 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

4 anys, prorrogable 
expressament per un 
període màxim d'altres 
4 anys 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CREU ROJA 
ESPANYOLA ALACANT Específic Altra matèria 

Col·laborar en 
l'organització d'una 
representació benèfica 
de l'obra de teatre "La 
Marea", realitzada per 
l'Aula de Teatre de la 
UA, que tindrà lloc el 
24 de febrer de 2017 
en el Teatre Cortés 
d'Almoradí 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Fins a la finalització de 
l'activitat objecte del 
conveni 

FUNDACIÓ MUJERES 
POR ÀFRICA Marc Marc 

Definir les directrius 
generals per a la 
cooperació entre les 
entitats 
col·laboradores i la 
consecució de 
projectes conjunts a 
Àfrica 

VICERECTORAT 
RESPON. SOCIAL, 
INCLUSIÓ I IGUALTAT 

2 anys, llevat de 
voluntat expressa i per 
escrit d'una de les 
Entitats 
Col·laboradores 
sol·licite la seua 
terminació amb una 
antelació d'1 mes a la 
data de la seua 
terminació 

FUNDACIÓ MUJERES 
POR ÀFRICA Específic Patrocini/concessió 

beca 

Regular el programa 
de beques per a 
estudiants africanes 
orientades a l'estudi de 
Programes de Postgrau 
(Màster i Doctorat) 

VICERECTORAT 
RESPON. SOCIAL, 
INCLUSIÓ I IGUALTAT 

Des de la seua 
signatura fins a la 
finalització de 
l'activitat objecte del 
present Conveni 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
CARDENAL HERRERA 
CEU 

Específic Altra matèria 

Regular les pràctiques 
curriculars obligatòries 
dels estudiants de 
Ciències de la Salut en 
les institucions 
sanitàries depenents 
de la Conselleria de 
Sanitat Universal i 
Salut Pública 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

Tindrà caràcter 
excepcional i transitori, 
assortirà efectes a 
partir del curs 
acadèmic 2016/17 i 
mantindrà la seua 
vigència durant el 
mateix. Es podrà 
prorrogar per acord 
exprés per iguals 
períodes amb els límits 
establits en l'article 49 
de la Llei 40/2015. Les 
parts podran denunciar 
el conveni de manera 
expressa amb un previ 
avís de 3 mesos 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
 
 
Alacant, 24 de gener de 2017. 


