CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 28 DE FEBRER DE 2019

ENTITAT

ASSOCIACIÓ COR DE
CAMBRA ÒSCAR
ESPLÀ
Exp.
2019AMB008684

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

El foment i la promoció
d’activitats musicoculturals

CONVENI MARC

ASSOCIACIÓ LLEGAT
HISTORICO
INDUSTRIAL D’ALCOI
I EL SEU ENTORN
(ALCOI INDUSTRIAL)
Exp.
2019AMB005307

CONVENI MARC

ASSOCIACIÓ
PARKINSON
D’ALACANT
Exp.
2019AMB003121

CONVENI
ESPECIFIC

OBJECTIU

Una altra matèria

Establir vies per a la
realització en comú
d’activitats de divulgació, de
formació, de recerca i
cultura en general, que
redunden en benefici de les
dues parts i especialment
orientades a la posada en
valor del patrimoni històric
industrial d’Alcoi
L’organització d’un concert
benèfic amb la participació
de la Coral de la UA, que
tindrà lloc al Paranimf de la
UA el dia 10 d’abril. La UA,
a través del Servei de
Cultura, donarà a
l’Associació Parkinson la
recaptació de la taquilla
obtinguda pel concert

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT
I LLENGÜES

3 anys des de la data de
signatura, renovable tàcitament
per períodes iguals. No obstant
això, qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, i
comunicar-ho per escrit amb
almenys 2 mesos d’antelació a la
data en què es pretenga donar
per finalitzat

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT
I LLENGÜES

3 anys des de la data de
signatura, renovable tàcitament
per períodes iguals. No obstant
això, qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, i
comunicar-ho per escrit amb
almenys 2 mesos d’antelació a la
data en què es pretenga donar
per finalitzat

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT
I LLENGÜES

Des de la seua signatura fins que
l’Associació reba la recaptació
estipulada per part de la
Universitat
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ENTITAT

CLUB ESPORTIU
AGUSTINOS
Exp.
2019AMB006743

CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ,
CULTURA I ESPORT
Exp.
2019AMB010054
CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ,
INVESTIGACIÓ,
CULTURA I ESPORT
UNIVERSITAT
POLITECNICA DE
VALÈNCIA
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
UNIVERSITAT
JAUME I

TIPUS DE
CONVENI

CONVENI
ESPECIFIC

CONVENI
ESPECIFIC

CONVENI
ESPECIFIC

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Una altra matèria

Establir la col·laboració
entre la UA i el CD
Agustinos, per a la promoció
i el suport a l’esport
universitari, en concret a
l’equip d’handbol femení i
masculí de la Universitat
d’Alacant

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT
I LLENGÜES

1 any des de la data de signatura.
En qualsevol moment i abans de
la finalització del termini anterior,
les parts podran acordar de forma
expressa la pròrroga d’aquest per
un període fins a 4 anys
addicionals. No obstant això,
qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, i
comunicar-ho per escrit amb
almenys 3 mesos d’antelació a la
data en què pretenga donar-se
per finalitzat

Una altra matèria

La realització d’accions
formatives dirigides al
col·lectiu de persones
majors de 55 anys

UNIVERSITAT
PERMANENT

Des de l’1 de gener del 2019 i
estarà vigent fins al 31 de
desembre del 2019

Una altra matèria

Determinar les
correspondències entre els
títols de tècnic o tècnica
superior de Formació
Professional impartits a la
Comunitat Valenciana i els
títols universitaris de grau,
impartits per les diferents
universitats de la Comunitat
Valenciana, així com el
reconeixement de crèdits
ECTS entre els títols
esmentats

VICERECTORAT
D’ESTUDIS I
FORMACIÓ

Des de la data de la signatura i
fins al 31/08/2022, excepte
denúncia de qualsevol de les
parts. Abans de finalitzar la
vigència es podrà acordar una
pròrroga per un període
addicional fins a 4 anys

UNIVERSITAT
MIGUEL HERNANDEZ
D’ELX
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ENTITAT

TIPUS DE
CONVENI

ESFERA
CONSULTORS DE
CONSTRUCCIÓ, SLP
Exp.
2019AMB009383

CONVENI
ESPECIFIC

FEDERACIÓ
COORDINADORA DE
MUIXERANGUES
Exp.
2019AMB014193

CONVENI MARC

MATÈRIA

Treball final de
grau/màster

FUNDACIÓ DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA MARQ
Exp.
2019AMB014712

CONVENI
ESPECIFIC

Una altra matèria

FUNDACIÓ PRIVADA
CAIXA D’ENGINYERS
Exp.
2019AMB017656

CONVENI
ESPECIFIC

Una altra matèria

OBJECTIU

INICIATIVA

Establir les condicions de
col·laboració entre les parts
referent a la realització de
propostes de treballs final
de grau/màster, per a
l’alumnat de les titulacions
impartides en la UA

MARTIN MARTIN,
MANUEL. DEPT.
CIÈNCIES DE LA
TERRA I DEL MEDI
AMBIENT
(FACULTAT
CIÈNCIES)

Col·laborar amb activitats
de foment de la Cultura
Popular Valenciana

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT
I LLENGÜES

El desenvolupament conjunt
del programa d’activitats en
la contextualització de
l’exposició "Iran. Bressol de
les civilitzacions", que
s’exhibirà en el MARQ del 14
de març a l’1 de setembre
del 2019
Regular una col·laboració en
activitats d’interès general a
favor de la UA per a
destinar-ho al projecte
"Premis anuals a estudiants
2019"

VIGÈNCIA
4 anys des de la data de
signatura. En qualsevol moment i
abans de la finalització del termini
anterior, les parts podran acordar
de forma expressa la pròrroga
d’aquest per un període fins a 4
anys addicionals. No obstant això,
qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, i
comunicar-ho per escrit amb
almenys 2 mesos d’antelació a la
data en que pretenga donar-se
per finalitzat
Des de la data de la signatura i
tindrà una durada indefinida. Les
parts podran modificar aquest
conveni per acord mutu o bé
denunciar-lo, i comunicar-ho per
escrit amb almenys 2 mesos
d’antelació a la data en què es
pretenga donar per finalitzat

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT
I LLENGÜES

Des de la seua aprovació per les
parts i fins a l’execució de
l’activitat assenyalada en aquest

ESCOLA
POLITÈCNICA
SUPERIOR

1 any
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ENTITAT

FUNDACIÓ PRIVADA
INSTITUT DE SALUT
GLOBAL BARCELONA
Exp.
2019AMB012154

TIPUS DE
CONVENI

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
parts

CONVENI MARC

INICIATIVA

VIGÈNCIA

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT

3 anys des de la data de
signatura, renovable tàcitament
per períodes iguals. No obstant
això, qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, i
comunicar-ho per escrit amb
almenys 2 mesos d’antelació a la
data en què es pretenga donar
per finalitzat

SECRETARIA
GENERAL

Des de l’1 de gener de 2019 fins
al 31 de desembre de 2019

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT
I LLENGÜES

Fins al 30 d’agost de 2019. En
qualsevol moment i abans de la
finalització del termini anterior,
les parts podran acordar de forma
expressa la seua pròrroga per un
període fins a 4 anys addicionals.
No obstant això, qualsevol de les
parts podrà denunciar el conveni,
i comunicar-ho per escrit amb
almenys 3 mesos d’antelació a la
data en què pretenga donar-se
per finalitzat

GENERALITAT
VALENCIANA
UNIVERSITAT
POLITECNICA DE
VALÈNCIA
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

CONVENI
ESPECIFIC

Creació i
funcionament de
seus de la UA

Finançar les despeses de
funcionament de la Càtedra
AVANT per a l’exercici de
2019

UNIVERSITAT JAUME
I
Exp.
2019AMB018358

GRUP EL CASTELL
VILA
UNIVERSITÀRIA, SL
Exp.
2019AMB002644

CONVENI
ESPECIFIC

Una altra matèria

Establir la col·laboració per
a la promoció i el foment de
l’esport universitari, en
concret a l’equip de triatló
de la Secció Esportiva de la
UA
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ENTITAT

HOSPITAL SANT
VICENT DEL
RASPEIG
Exp.
2019AMB007296

IDEA LRA S.L.
Exp.
2019AMB011119

INSTITUT
TECNOLÒGIC DE
L’ENERGIA I
RECURSOS HÍDRICS
Exp.
2019AMB017488

SOCIETAT CULTURAL
CASINO DE
TORREVELLA
Exp.
2019AMB012755

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Una altra matèria

La col·laboració entre les
parts per a la realització del
programa de voluntariat
"UAcompanya", inclòs en el
Pla de Voluntariat "Amb
tu+UA"

VICERECTORAT DE
RESPONSABILITAT
SOCIAL, INCLUSIÓ
I IGUALTAT

Una altra matèria

Establir programes de
cooperació que faciliten la
integració d’estudiants
estrangers en diferents
programes universitaris en
el marc de la política
d’obertura internacional del
seu sistema de formació a
través de l’accés a graus,
màsters i estudis propis de
la Universitat

VICERECTORAT
D’ESTUDIANTS I
OCUPACIÓ

CONVENI 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.

ESCOLA
POLITÈCNICA
SUPERIOR

CONVENI MARC

Establir unes vies per a la
realització en comú
d’activitats de culturals, i
també de divulgació, de
formació i de recerca que
redunden en benefici de
parts

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT
I LLENGÜES

CONVENI
ESPECIFIC

CONVENI
ESPECIFIC

VIGÈNCIA
Des de la data de signatura.
Tindrà vigència fins al final del
curs acadèmic 2019/20. En
qualsevol moment i abans de la
finalització del termini anterior,
les parts podran acordar de forma
expressa la seua pròrroga per a
cada curs escolar fins a un màxim
de 4 cursos acadèmics.
1 any des de la data de signatura.
En qualsevol moment i abans de
la finalització del termini anterior,
les parts podran acordar de forma
expressa la pròrroga d’aquest per
un període fins a 4 anys
addicionals. No obstant això,
qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, i
comunicar-ho per escrit amb
almenys 2 mesos d’antelació a la
data en què pretenga donar-se
per finalitzat
3 anys des de la data de
signatura, renovable tàcitament
per períodes iguals. No obstant
això, qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, i
comunicar-ho per escrit amb
almenys 2 mesos d’antelació a la
data en què es pretenga donar
per finalitzat
3 anys des de la data de
signatura, renovable tàcitament
per períodes iguals. No obstant
això, qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, i
comunicar-ho per escrit amb
almenys 2 mesos d’antelació a la
data en què es pretenga donar
per finalitzat
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ENTITAT

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

OBJECTIU

Creació i
desenvolupament
de càtedra

Determinar el funcionament
de la Càtedra
Interuniversitària
d’Economia Blava durant
l’any 2019

INICIATIVA

VIGÈNCIA

UNIVERSITAT
MIGUEL HERNANDEZ
D’ELX
CONSELLERIA
D’ECONOMIA
SOSTENIBLE,
SECTORS
PRODUCTIUS,
COMERÇ I TREBALL
Exp.
2019AMB016871

CONVENI
ESPECIFIC

SECRETARIA
GENERAL

Des de la signatura i fins al
31/12/2019

FUNDACIÓ DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA CENTRE
D’ESTUDIS
AMBIENTALS DEL
MEDITERRANI

ADDENDA (AL
CONVENI SIGNAT
EL 22 DE MAIG DEL
2017)

Una altra matèria

Actualitzar la clàusula
segona del conveni.

VICERECTORAT
D’INVESTIGACIÓ I
TRANS.

La mateixa que hi ha en el
conveni (5 anys, renovables de
manera expressa i per escrit, per
períodes d’igual durada previ
informe de la Comissió Mixta.
Igualment, la Comissió Mixta
podrà proposar la dissolució de la
Unitat amb anterioritat a la
finalització del Conveni quan
considere que no s’estan complint
els objectius establits).

HOSPITAL
UNIVERSITARI DEL
VINALOPÓ
HOSPITAL
UNIVERSITARI DE
TORREVELLA

CONVENI
ESPECIFIC

Creació i
desenvolupament
de càtedra

Manteniment durant l’any
2019 de la “Càtedra Balmis
de Vacunologia”

SECRETARIA
GENERAL

1 any, que pot ser renovable per
un període igual amb un preavís
de 3 mesos

Esther Algarra Prats

Secretaria General
Alacant, 25 de febrer del 2019
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