CONSELL DE GOVERN DE 26 DE MAIG DE 2014
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

AGÈNCIA LOCAL DE
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I SOCIAL,
ALACANT
FUNDACIÓ BANESTO
SOCIETAT I
TECNOLOGIA

Addenda (al conveni
signat 02/12/2011)

Una altra matèria

FUNDACION DE LA
UNIVERSITAT DE
CANTÀBRIA PER A
l'ESTUDI I LA
INVESTIGACION DEL
SECTOR FINANCER

AGRUPACIÓ DE
PROTECCIÓ CIVIL DE
MUTXAMEL

Específic

Cessió de béns

OBJECTIU
A partir de l'any 2014,
i d’ara endavant,
UCEIF, a través de
CISE substituirà a la
Fundació Banesto com
a gestora i promotora
del Projecte YUZZ, de
tal manera que se
subrogarà en la posició
jurídica de la Fundació
Banesto en el conveni
subscrit amb data dos
de desembre de 2011

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

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS

La mateixa del conveni
a què fa referència

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

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

ORGANISME

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

APA COL·LEGI SANT
FRANCESC D'ASSÍS DE
COCENTAINA

Específic

Cessió de béns

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

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

ASOCIACION AEGEE
D'ALACANT

Específic

Cessió de béns

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

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

Marc

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

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

ASSOCIACIÓ ALACANT
ACCESSIBLE

Marc

VIGÈNCIA
3 anys, prorrogant-se
per acord tàcit per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia expressa de
qualsevol de les parts
amb 3 mesos
d'antelació
3 anys, prorrogant-se
per acord tàcit per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia expressa de
qualsevol de les parts
amb 3 mesos
d'antelació
Tres 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-lo per finalitzat
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

ASSOCIACIÓ
ARTEGALIA

Específic

Cessió de béns

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

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

ASSOCIACIÓ ASUPIVA

Específic

Cessió de béns

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

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

Marc

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

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
POLÍTICA LINGÜÍSTICA

ASSOCIACIÓ CENTRE
D'ESTUDIS LOCALS
DEL VINALOPÓ

Marc

VIGÈNCIA
3 anys, prorrogant-se
per acord tàcit per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia expressa de
qualsevol de les parts
amb 3 mesos
d'antelació
3 anys, prorrogant-se
per acord tàcit per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia expressa de
qualsevol de les parts
amb 3 mesos
d'antelació
1 any, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar-ho,
comunicant-ho per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació a la
data en la qual
pretenga donar-lo per
finalitzat
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ORGANISME

ASSOCIACIÓ DAR AL
KARAMA

ASSOCIACIÓ DE LA
PREMSA D'ALACANT

ASSOSCIACIÓ DE
PROFESSORS DE
FRANCÈS DE LA
UNIVERSITAT
ESPANYOLA

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

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, llevat de
denúncia expressa de
qualsevol de les parts
amb 3 mesos
d'antelació

Curs
d'especialista/expert

Realització del curs
Expert en
Fotoperiodisme:
Concepte, Tècnica i
Edició

Enric Mira Pastor DPTO.
COMUNICACIÓ I
PSICOLOGIA SOCIAL
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

La durada del curs,
excepte denúncia de
qualsevol de les parts
amb una antelació
mínima d'un mes

Una altra matèria

Establir les vies per a
dipositar l'arxiu
documental de
l'Associació de
Professors de Francès
de la Universitat
Espanyola en l'Arxiu
General de la UA
perquè el custodie i
conserve

SECRETÀRIA GENERAL

10 anys renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni,
comunicant-ho per
escrit amb 2 mesos
d'antelació a la data en
què pretenga donar-lo
per finalitzat

4

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ASSOCIACIÓ TABARCA
CULTURAL

ASSOCIACIÓ
VÍNCULOS INFANTILES

Marc

Específic

MATÈRIA

Marc

Una altra matèria

OBJECTIU
Establir unes vies per a
la realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i de recerca que
redunden en benefici
de les dues parts

La realització d'un
concert el 5 de juliol
de 2014

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
POLÍTICA LINGÜÍSTICA

2 anys, prorrogable
automàticament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts, formulada
almenys amb 2 mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-lo per finalitzat

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I PO

El de la durada de
l'activitat objecte del
conveni

COL·LEGI D'EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA
AZORIN D'ALACANT

Específic

Cessió de béns

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

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

COL·LEGI D'EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA
GABRIEL MIRÓ
ALACANT

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

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

ESCOLA D'ART I
SUPERIOR DE
DISSENY D'ALACANT

Específic

Una altra matèria

FUNDACIÓ ESPANYOLA
PER A LA CIÈNCIA I LA
TECNOLOGIA, FECIT

Específic

Una altra matèria

FUNDACIÓ NORAY PROJECTE HOME
ALACANT DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

Específic

Una altra matèria

FUNDACIÓ UNIVERSIA

Específic

Una altra matèria

OBJECTIU
Ampliar la col·laboració
entre la UA i l'EASDA
per a l'accés d'aquesta
última a les fonts
bibliogràfiques, bases
de dades
informatitzades i
revistes electròniques
disponibles en la
Universitat
Regular les relacions
jurídiques entre les
parts per a l'accés a
bases de dades Scopus
d'Elsevier
Establir les condicions
de col·laboració entre
les parts en camps
d'interès comú i
possibilitar la
participació en
projectes conjunts
Celebració del VI
Workshop de bones
pràctiques dels serveis
de suport a la
discapacitat en la
universitat

INICIATIVA

VIGÈNCIA

SIBID

Dos anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals, llevat
de denúncia per escrit
de qualsevol de les
parts amb almenys dos
mesos d'antelació

SERVEI INFORMACIÓ
BIBLIOGRÀFICA(SIBID
)

Fins al 31/12/2017

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
POL.

Fins a la finalització del
curs acadèmic
2014/2015

CENTRE D’AJUDA A
L'ESTUDIANT

Des de la data de
signatura fins al
lliurament de la
memòria d'activitats i
memòria econòmica en
els terminis establits
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

GRUP GENERALA DE
SERVEIS INTEGRALS,
PROJECTES
MEDIAMBIENTALS,
CONSTRUCCIONS I
OBRES, SL

Marc

MATÈRIA

Marc

INSTITUT ALACANTÍ
DE CULTURA JUAN
GIL-ALBERT

Específic

Una altra matèria

LUCENTUM BÀSQUET
ALACANT, SAD

Específic

Una altra matèria

OFICINA ESPANYOLA
DE PATENTS I
MARQUES

Específic

Una altra matèria

OBJECTIU
Establir vies per a la
realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i d'investigació que
redunden en benefici e
les dues parts
Realització de la
Exposició del XIV
Concurs Internacional
de TROBADES D'ART
CONTEMPORANI
Establir la col·laboració
entre les parts durant
els 2 pròxims
cursos/temporades
Instrumentar un marc
de col·laboració entre
l'OEPM i la UA, amb la
finalitat de facilitar i
impulsar el compliment
de les finalitats que
totes dues tenen
encomanats,
especialment la
realització d'estudis
especialitzats en
propietat industrial

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Manuel B. Crespo DEP.
CIÈNCIES AMBIENTALS
I RECURSOS
NATURALS (FACULTAT
DE CIÈNCIES)

Un any, 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

SERVEI DE LLENGÜES I
CULTURA

Des de la data de
signatura i durant el
mes de juliol de 2014

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
POL.

Des de l'1 de juny de
2014 al 31 de juliol de
2016

Juan Antonio Moreno
DEP. DRET CIVIL
(FACULTAT DE DRET)

Fins al 31 de desembre
de 2014, i s'entendrà
tàcitament prorrogat
per períodes anuals,
llevat de denúncia de
qualsevol de les parts
amb dos mesos
d'antelació
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

SOCIETAT
FILHARMÒNICA UNIÓ
MUSICAL D'AGOST

UNIVERSITAT CAMILO
JOSÉ CELA

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTIU

Cessió de béns

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

Marc

Intercanviar
experiències i personal
en els camps de la
docència, la recerca i
la cultura en general,
dins de les àrees en les
quals compartisquen
un interès manifest

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILITAT

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

FACULTAT DE CIÈNCIES

Tres anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals, llevat
de denúncia per alguna
de les parts per escrit
almenys amb dos
mesos d'antelació

Aránzazu Calzada González
Secretaria General

Alacant, 22 de maig de 2014
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