CONSELL DE GOVERN DE 27 DE FEBRER DE 2014
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
ORGANISME

ALTAMIRA
INFORMATION, SLU

TIPUS DE
CONVENI

Marque

MATÈRIA

Marque

ASOCIACION DE
PARES I MARES
D'ADOLESCENTS
LIMITE, ALINUR

Específic

Curs especial inferior a
200 hores

ASOCIACION DE
PARES I MARES
D'ADOLESCENTS
LIMITE, ALINUR

Específic

Una altra matèria

OBJECTIU
Establir unes lleres per
a la realització en
comú d'activitats de
divulgació, de formació
i d'investigació que
redunden en benefici
d'ambdues parts
Establir les condicions
de col·laboració entre
les parts per a
l'organització i
coordinació del curs
titulat “CREIXENT AMB
LES EMOCIONS”
durant els dies 27 i 28
de març de 2014
Organització d'un
concert dins del
programa de la UA
“Veu Solidària” amb la
intervenció de l'OFUA
en el Paranimf de la
UA, el 20 de març de
2014

INICIATIVA

VIGÈNCIA

INSTITUT
UNIVERSITARI
D'INVESTIGACION
INFORMATICA

3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar-ho amb
almenys 2 mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-ho per finalitzat

VICERECTORAT
D'ESTUDIS, FORM. I
CALÇ.

La durada del curs,
excepte denúncia amb
una antelació mínima
d'un mes

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
PO

La de la durada de
l'activitat
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ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

ASOCIACION PRODISCAPACITATS
PSIQUICOS
D'ALACANT, APSA

Específic

Una altra matèria

AJUNTAMENT
D'ALACANT

Específic

Una altra matèria

AJUNTAMENT
D'ALACANT

Addenda (al conveni
signat 13/06/2003)

Renovació de vigència

OBJECTIU
Organització d'un
concert dins del
programa de la UA
“Veu Solidària” amb la
intervenció de l'OFUA
en l'Auditori de la
Diputació d'Alacant, el
22 de març de 2014
Establir unes lleres per
a la realització en
comú d'activitats de
divulgació, de formació
i d'investigació que
redunden en el
desenvolupament del
Projecte Alacant Ciutat
Saludable i Sostenible
2025
Prorrogar la vigència
del conveni per a la
dotació d'ajudes per
part de l'Ajuntament a
estudiants universitaris
empadronats a
Alacant, per al curs
2012-2013

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
PO

La de la durada de
l'activitat

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT

Des de la data de
signatura i la seua
durada serà indefinida

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

Curs acadèmic 20122013
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ORGANISME

CENTRE CULTURAL
COREÀ A ESPANYA

FEDERACION DE
TREBALLADORS DE
L'ENSENYAMENT
D'UGT DEL PAIS
VALENCIÀ, FETE-UGTPV

TIPUS DE
CONVENI

Marque

Marque

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Marque

Establir unes lleres per
a la realització en
comú d'activitats de
divulgació, de formació
i d'investigació que
redunden en benefici
d'ambdues parts

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
PO

Marque

Establir unes lleres per
a la realització en
comú d'activitats de
divulgació, de formació
i d'investigació que
redunden en benefici
d'ambdues parts

VICERECTORAT
D'ESTUDIS, FORM. I
CALÇ.

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

3

ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

GENERALITAT
VALENCIANA
UNIVERSITAT MIGUEL
HERNANDEZ D'ELX
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

Específic

Una altra matèria

UNIVERSITAT JAUME I
UNIVERSITAT
POLITECNICA DE
VALÈNCIA

GENERALITAT
VALENCIANA

Específic

Una altra matèria

IL·LUSTRE COL·LEGI
D'ADVOCATS
D'ALACANT

Addenda (al conveni
signat 01/12/2011)

Modificació del
clausulado

OBJECTIU
Designar al les
universitats públiques
de la Comunitat
Valenciana, entitats
col·laboradores en la
gestió de les
convocatòries de les
beques per a la
promoció de
l'excel·lència
acadèmica i les beques
per a la realització
d'estudis universitaris
quan concórreguen
circumstàncies
econòmiques
sobrevingudes, que
convoca, per a cada
curs acadèmic, la
Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport
Realització d'accions
formatives dirigides al
col·lectiu de persones
majors de 55 anys 2014
Crear el càrrec de
coordinador d'estudis

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS

Quatre anys des de la
data de signatura,
prorrogant-se per dos
anys més de forma
tàcita si no existeix
denúncia per cap de
les parts

UNIVERSITAT
PERMANENT

Fins al 31 de desembre
de 2014, podent-se
prorrogar si així ho
acorden ambdues parts
expressament

FACULTAT DE DRET

La del conveni
(Indefinida)
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ORGANISME
INSTITUT ALACANTÍ
DE CULTURA JUAN
GIL-ALBERT

TIPUS DE
CONVENI

Específic

UNIVERSITAT MIGUEL
HERNANDEZ D'ELX

MINISTERI
D'ECONOMIA I
COMPETITIVITAT

PROAGUAS
COSTABLANCA, SA

Específic

Específic

MATÈRIA

Realització de
congressos, jornades i
seminaris

Una altra matèria

Màster

OBJECTIU
Desenvolupament del
'VII Col·loqui
Internacional de Teatre
Llatinoamericà.
Llatinoamèrica i
Europa: Mirades
Creuades en el Teatre
Contemporani'
Realització de
l'avaluació
cientificotècnica de les
sol·licituds presentades
a la convocatòria 2013
d'ajudes per a la
realització de projectes
d'investigació
emergents, dins del
Programa Propi del
Vicerectorat
d'Investigació,
Desenvolupament i
Innovació per al
foment de la R+D+I
en la Universitat
d'Alacant
Establir les condicions
de col·laboració entre
les parts en el Màster
Oficial en Gestió
Sostenible i
Tecnologies de l'Aigua

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
PO

La de la durada de
l'activitat, els dies 12,
13 i 14 de novembre
de 2013

VICERECTORAT
INVEST., DESAR. I
INNOV.

Entrarà en vigor en la
data de la signatura
per ambdues parts i
estendrà la seua
vigència fins al
compliment de les
obligacions assumides
per les mateixes
conforme al convingut,
i en tot cas finalitzarà
el 31 de desembre de
2014

ESCOLA POLITECNICA
SUPERIOR

Durant el curs
acadèmic 2013-2014,
prorrogant-se
tàcitament per a
cursos acadèmics
successius, excepte
denúncia de qualsevol
de les parts amb una
antelació mínima d'un
mes
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DE LES
ILLES BALEARS

Marque

MATÈRIA

Marque

OBJECTIU

Enquadrar els esforços
d'ambdues institucions
en la formulació i
desenvolupament de
programes d'intercanvi
i mútua col·laboració

INICIATIVA

VICERECTORAT DE
CAMPUS I
SOSTENIBILIDA

VIGÈNCIA
1 any, renovable
tàcitament pel mateix
període, excepte
denúncia de qualsevol
de les parts realitzada
amb una antelació de
2 mesos respecte a la
data inicial prevista de
finalització o la de
qualsevol de les seues
pròrrogues

Aránzazu Calçada González
Secretària General

Alacant, 25 de febrer de 2014
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