CONSELL DE GOVERN DE 28 DE SETEMBRE DE 2016
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA
INTERPROVINCIAL,
SAU, ASISA

ASSOCIACIÓ DE
PROMOTORS
IMMOBILIARIS DE LA
PROVINCIA
D’ALACANT - PROVIA

Específic

Marc

MATÈRIA

Altra matèria

Marc

OBJECTE
Promoure la
col·laboració en el
mecenatge d'activitats
i campanyes de
sensibilització
encaminades a
l'educació per a la
salut, envelliment
saludable i qualitat de
vida de la societat en
general i de les
persones majors de la
UA, en particular

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

INICIATIVA

VIGÈNCIA

UNIVERSITAT
PERMANENT

Fins a la finalització de
2017, podrà ser
renovat de forma
tàcita si no existeix
denúncia expressa de
les parts

CONSELL SOCIAL

3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, cualsevol
de les parts pordrá
denunciar el Conveni, i
ho comunicarà per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació a la
data en què pretenga
que finalitzar-se
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

AJUNTAMENT
D’ALACANT

AJUNTAMENT DE
DÉNIA

AJUNTAMENT DE
MÚRCIA

Addenda (al conveni
signat 15/10/2015)

Específic

Marc

MATÈRIA

Renovació de vigència i
modificació del
clausulat

Altra matèria

Marc

CONFERÈNCIA DE
RECTORS DE LES
UNIVERSITATS
ESPANYOLES, CRUE
Marc
MINISTERI D’
HISENDA I
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

Marc

OBJECTE
Prorrogar la vigència i
modificar part del
clausulat del conveni
per a desenvolupar el
projecte "Apoio a la
prevenció de
l'absentisme escolar"
La creació i gestió
conjunta d'un centre
de recerca ambiental i
marina, denominat
"Estació Científica
Montgó-Dénia
(Escimo-Dénia)" en el
municipi de Dénia
Establir unes vies per a
la realització en comú
d'activades de
divulgació, de formació
i de recerca que
redunden en benefici
d'ambdues parts
Adhesió al Conveni
Marc de col·laboració
entre l'Administració
General de l'Estat
(MINHAP) i Crue
Universitats
Espanyoles per a la
prestació mútua de
solucions bàsiques
d'administració
electrònica

INICIATIVA

VIGÈNCIA

UNIVERSITAT
PERMANENT

Curs 2016-2017,
2017-2018 i 20182019, amb possibilitat
de seguir prorrogant el
conveni, prèvia
conformitat expressa
de les parts

I.M.E.M. RAMON
MARGALEF (IMEM)

5 anualitats, renovantse tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat que
alguna de les parts ho
denuncie amb 2 mesos
d'antelació

Leandro Tortosa
DEPT. CIÈNCIA DE LA
COMPUTACIÓ I
INTEL·LIGÈNCIA
ARTIFICIAL
ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR

Indefinida

SECRETARIA GENERAL

3 anys. Es podrà
prorrogar per exprés
acord de les parts
abans de la seua
finalització per un
període de 3 anys
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

CONSORCI
EMPRESARIAL SANT
VICENT SUD, SA
(VILLA
UNIVERSITÀRIA)

FUNDACIÓ LA CAIXA

FUNDACIÓ PER A LA
RECERCA SANITÀRIA I
BIOMÈDICA DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

Específic

Específic

MATÈRIA

INICIATIVA

Altra matèria

La Vila Universitària
cedirà dos allotjaments
a estudiants de la UA
que es troben dins
d'algun programa del
Centre de Suport a
l'Estudiant del
Vicerectorat
d'Estudiants i Ocupació

VICERECTORAT
D’ESTUDIANTS I
OCUPACIÓ

Patrocini/concessió
beca

Desenvolupar el
Programa de Beques
de "la Caixa" per a
estudis de doctorat en
universitats espanyoles

VICERECTORAT DE
RECERCA I
TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT

Marc

Marc

Específic

Altra matèria

UNIVERSITAT MIGUEL
HERNÁNDEZ D’ELX

GENERALITAT
VALENCIANA

OBJECTE

Definir les condicions
aplicables a la
col·laboració conjunta
en el marc de
l'activitat pròpia de
l'Institut de Recerca
Sanitària i Biomèdica
d'Alacant (ISABIAL)
Promoure la realització
d'activitats
acadèmiques dirigides
al col·lectiu de
persones majors de 55
anys

VIGÈNCIA
Fins al 31 de juliol de
2017. 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
1 any des de la
signatura. Es
prorrogarà
automàticament per
períodes anuals, llevat
de denúncia per
qualsevol de les parts
amb 3 mesos
d'antelació a la data de
terminació del primer
any o següents

VICERECTORAT DE
RECERCA I
TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT

4 anys. No obstant
açò, es podrà
prorrogar per
anualitats successives
per acord exprés de les
parts

UNIVERSITAT
PERMANENT

Des de l'1 de gener de
2016 fins al 31 de
gener de 2016
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ORGANISME

INSTITUT ALACANTÍ
DE CULTURA JUAN
GIL-ALBERT

RAUL TEJERINA
ANTÓN

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

MATÈRIA

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

Curs d'especialització

OBJECTE
La realització del "I
Seminari HispàLlatinoamericà sobre la
transformació dels
sistemes polítics i dels
Estats: la visió i els
reptes a Europa i
Amèrica Llatina en el
context de la
globalització" que
tindrà lloc en la seu de
l'Institut de Cultura
Juan Gil-Albert, Casa
Bardín i en la seu de la
UA a Alacant, els dies
20 i 21 de juliol de
2016
La realització dels
"Cursos
d'especialització en
cervesa artesana i
microcervecerías",
"Fonaments tècnics de
l'elaboració de
cervesa", "La
microcervecería com a
model de negoci",
"Sumilleria, Tast i
Avaluació de
l'elaboració de
cervesa" que es
desenvoluparan durant
el curs 2016/17

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Jose Manuel Canales
DEPT. ESTUDIS
JURÍDICS DE L’ESTAT
FACULTAT DE DRET

20 i 21 de juliol de
2016

Mª José Bonete
DEPT. AGROQUÍMICA I
BIOQUÍMICA
FACULTAT DE
CIÈNCIES

La durada dels cursos i
es prorroga
automàticament
mentre se seguisquen
organitzant els
mateixos per als
següents anys
acadèmics. Es podrà
denunciar amb una
antelació mínima d'1
mes a la data en què
es pretenga finalitzar
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ORGANISME

TEATRE PRINCIPAL
D’ALACANT, C.B.

TIPUS DE
CONVENI

Específic

MATÈRIA

Altra matèria

OBJECTE

Establir unes vies per a
la realització en comú
d'activitats de
divulgació cultural que
redunden en beneficis
d'ambdues parts

INICIATIVA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGUES

VIGÈNCIA
2 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 la qual
pretenga donar-se per
finalitzat

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 26 de setembre de 2016
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