
 
CONSELL DE GOVERN DE 26 DE MARÇ DE 2013 
 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

GÈNCIA VALENCIANA 
D’AVALUACIÓ I 
PROSPECTIVA, AVAP 
 
UNIVERSITAT 
CARDENAL HERRERA 
CEU 
 
UNIVERSITAT 
CATÒLICA DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT 
EUROPEA DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÀNDEZ D’ELX 
 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL 
VALENCIANA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 

Específic Una altra matèria 

Realització del “Libro 
verde sobre la 
empleabilidad de los 
titulados universitarios 
en la Comunitat 
Valenciana” i 
coordinació de l’anàlisi 
d’inserció laboral 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS 

Des de la data de 
signatura i fins que 
l’AVAP haja enviat els 
resultats de l’estudi a 
cada universitat i haja 
elaborat el “Libro 
verde” 



 
ORGANISME TIPUS DE 

CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ 
D’INFERMERIA 
COMUNITÀRIA, AEC 

Marc Marc 

Establir unes vies per a 
realitzar en comú 
activitats de 
divulgació, formació i 
recerca, que redunden 
en benefici de les dues 
parts 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

Cinc anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb almenys dos 
mesos d’antelació 

AJUNTAMENT 
D’ALACANT 
 
FUNDACIO DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
AUDITORI DE LA 
DIPUTACIO D'ALACANT 

Específic Una altra matèria 

Concretar la 
col·laboració entre les 
parts per desenvolupar 
el Projecte “Guitarra 
Espanyola a Alacant”, 
començant amb la 
celebració de la 1ª 
edició de el “Cicle de 
Concerts Guitarra 
Clàssica d'Alacant” i de 
el “Master 
d'Interpretació de 
Guitarra Clàssica 
d'Alacant” 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS, FORMACIO 
I QUALITAT 

Fins al 30 de juny de 
2013 

AJUNTAMENT DE 
GAUCÍN Marc Marc 

Establir unes vies per a 
realitzar en comú 
activitats de 
divulgació, formació i 
recerca, que redunden 
en benefici de les dues 
parts 

Antonio Jiménez DEPT. 
EDIFICACIÓ I 
URBANISME (ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR) 

Indefinida, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts amb dos 
mesos d’antelació a la 
data en què vagen a 
donar-lo per acabat 

ASSOCIACIÓ DE 
PARALÍTICS 
CEREBRALS 
D'ALACANT, APCA 

 

Marc Marc 

Establir unes vies per a 
realitzar en comú 
activitats de 
divulgació, formació i 
recerca, que redunden 
en benefici de les dues 
parts 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

Cinc anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 
dos mesos d’antelació 
a la data en què es 
pretenga finalitzar 



 
ORGANISME TIPUS DE 

CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ CAROLINA Addenda (al conveni 
signat 01/09/2011) Una altra matèria 

Complementar el 
conveni signat l’1 de 
setembre de 2011 

VICERECTORAT REL. 
INSTITUCIONALS 

La del conveni. (Des 
de l’endemà de la 
subscripció i estarà en 
vigor fins a la 
finalització del màster 
i, en tot cas, fins al 
compliment dels 
compromisos assumits 
per les parts) 

FUNDACIÓ 
ENTRETODOS Marc Marc 

Establir unes vies per a 
desenvolupar en comú 
activitats de 
divulgació, formació i 
recerca, que redunden 
en benefici de les dues 
parts 

Diana Gil DEPT. 
INFERMERIA 
COMUNITÀRIA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA I SALUT 
PÚBLICA I HISTÒRIA 
DE LA CIÈNCIA 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT) 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb almenys dos 
mesos d’antelació a la 
data en què es 
pretenga finalitzar 

FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA DEL 
CORAZÓN 
 
SOCIETAT ESPANYOLA 
DE CARDIOLOGIA 

Marc Marc 

Establir unes vies per a 
desenvolupar en comú 
activitats de divulgació 
relacionades amb la 
promoció d’estils de 
vida saludables entre 
la població, amb la 
finalitat de prevenir les 
malalties 
cardiovasculars 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

Cinc anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
comunicant-lo per 
escrit amb almenys 
dos mesos d’antelació 
a la data en què es 
pretenga finalitzar 



 
ORGANISME TIPUS DE 

CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CARITAS 
INTERPARROQUIAL DE 
SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 

Específic Cessió de béns 
La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT 
DE CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 

CENTRE ARTISTIC 
CULTURAL VERGE DE 
LA PAU 

Específic Cessió de béns 
La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT 
DE CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 

IES JORGE JUAN Específic Cessió de béns 
La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT 
DE CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 



 
ORGANISME TIPUS DE 

CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CENTRO DE ACOGIDA 
A MUJERES 
RELIGIOSAS OBLATAS 
DE ALICANTE 

Específic Cessió de béns 
La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT 
DE CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 

AMPA CEIP LA CAÑADA 
DEL FENOLLAR Específic Cessió de béns 

La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT 
DE CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 

CEIP SAN JUAN 
BAUTISTA LLORCA Específic Cessió de béns 

La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT 
DE CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 

COMPROMISO SAHARA 
ALICANTE Específic Cessió de béns 

La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 



 
ORGANISME TIPUS DE 

CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASOCIACION MEDUSA 
TEATRE Específic Cessió de béns 

La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 

ASOCIACION DE 
INMIGRANTES 
CUBANOS TOCORORO 

Específic Cessió de béns 
La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 

ASOCIACION MASVIDA 
DE ALICANTE Específic Cessió de béns 

La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 

CEIP SANTA ISABEL Específic Cessió de béns 
La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 



 
ORGANISME TIPUS DE 

CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASOCIACION 
EDUCATEA Específic Cessió de béns 

La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 

CEIP PERPETUO 
SOCORRO DE 
ALICANTE 

Específic Cessió de béns 
La donació de béns 
retirats de l'ús en la 
UA 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

3 anys, prorrogant-se 
per acord tàcit per 
períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació 

UNIVERSISTAT JAUME 
I 
 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ 
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 

Específic Una altra matèria 

La constitució de la 
Xarxa Valenciana 
d'Universitats 
Saludables 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

---------------- 

INSTITUTO BERNABEU 
FUNDACION RAFAEL 
BERNABEU OBRA 
SOCIAL 

Específic Creació de càtedra 
Creació de càtedra de 
'Medicina de la 
Reproducció' 

SECRETARIA GRAL 

2 años, renovable por 
un plazo igual con un 
preaviso de tres 
meses, salvo denuncia 
de cualquiera de las 
partes con al menos 
tres meses de 
antelación 

Aránzazu Calzada González 
Secretària General 
 
 
 
 
Alacant, 25 de març de 2013 


