CONSELL DE GOVERN DE 28 DE SETEMBRE DE 2017
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ASSOCIACIÓ DE
PROFESSORAT
D’EDUCACIÓ FÍSICA,
ADAL

AUTORITAT
PORTUÀRIA
D’ALACANT
FUNDACIÓ PARC
CIENTÍFIC D’ALACANT

Marc

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Marc

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

FACULTAT
D’EDUCACIÓ

Marc

El desenvolupament i
ús de l'Estació Mixta
"UAPORT"

VICERECTORAT
D’INVESTIGACIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENT

VIGÈNCIA
3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni, i
es comunicarà per
escrit a l'altra part
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en
què pretenga donar-se
per finalitzat
3 anys, renovable per
acord exprés i
unànime de les parts,
amb caràcter previ a la
seua extinció, per un
màxim de 2 anys
addicionals
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ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

AJUNTAMENT
D’ALACANT
FUNDACIÓ ART DE LA
GUITARRA ESPANYOLA
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Específic

Máster

FUNDACIÓ DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA
AUDITORI DE LA
DIPUTACIÓ
D’ALACANT, ADDA

CLUB ATLÈTIC SANT
VICENT - HOQUEI

Específic

Altra matèria

OBJECTE
Desenvolupar el
"Projecte AlacantGuitarra clàssica", en
les seues diverses
facetes, i en concret
pel que concerneix
l'organització i
celebració del 6º Cicle
ADDA de Concerts
Guitarra Clàssica
d'Alacant, 6º Edició
Màster d'Interpretació
de Guitarra Clàssica,
4ª Edició del Concerte
Dia de la Guitarra
Espanyola, i del 1er
Cicle Municipal de
Recitals "Llauradors
15"
El suport i foment de la
pràctica esportiva de
l'Hoquei en la província
d'Alacant

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT
D’ESTUDIS I
FORMACIÓ

Durant el 2018, llevat
de denúncia expressa i
escrita per qualsevol
de les parts. Es
prorrogarà
automàticament per
anualitats successives,
condicionada a la
prèvia consignació
pressupostària i
aprovació de la partida
corresponent per
cadascuna de les
entitats signatàries

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

2 anys, renovable
tàcitament per un
termini igual. Es podrà
denunciar per
qualsevol de les parts
mitjançant un preavís
amb 6 mesos
d'antelació
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

CLUB ESPORTIU SANT
VICENT RUGBI

CONSELLERIA
D’IGUALTAT I
POLÍTIQUES
INCLUSIVES

DOING BEST
DEVELOPMENT, SL

MATÈRIA

OBJECTE

Específic

Altra matèria

La promoció i foment
del rugbi masculí i
femení en la província
d'Alacant

Específic

Creació i
desenvolupament de
càtedra

La creació i
manteniment d'una
Càtedra de Cultura
Gitana durant l'exercici
2017

Marc

Marc

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

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

2 anys, i es renovarà
tàcitament per un
termini igual. Es podrà
denunciar per
qualsevol de les parts
amb un preavís de 6
mesos d'antelació

VICERECTORAT
RESPON. SOCIAL,
INCLUSIÓ I IGUALTAT

Fins al 31/12/2017

Salvador Ivorra Chorro
DEPT. ENGYNERIA
CIVIL (ESCOLA
POLITÈCNICA
SUPERIOR)

3 anys, renovables
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni, i
es comunicarà per
escrit a l'altra parts
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-se per finalitzat
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ORGANISME

FEDERACIÓ DE
TRIATLÓ DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

GRUP VECTALIA

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

MATÈRIA

Altra matèria

Altra matèria

OBJECTE
Organitzar accions en
les instal·lacions de la
UA per a la millora
tècnica d'esportistes i
tècnics adscrits als
diferents programes
tècnic-esportius de la
Federació i del propi
equip universitari de
triatló de la UA

La promoció i foment
dels equips federats de
la Secció Esportiva de
la UA

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

1 any, i es renovarà de
mutu acord per
terminis iguals. En cas
de denúncia anticipada
per qualsevol de les
parts serà necessari un
preavís amb 1 mes
d'antelació

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

La temporada
2017/2018 i es
prorrogarà
automàticament per a
la següent, sempre
que no es denuncie el
present conveni per
alguna de les parts i
amb el termini mínim
d'1 mes anterior a la
finalització de la
temporada
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ORGANISME

HÈRCULES
D’ALACANT, CLUB DE
FUTBOL, SAD

IDCQ HOSPITALS I
SANITAT SLU

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Altra matèria

La promoció i suport a
l'esport universitari, en
concret a l'equip de
futbol de la UA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Altra matèria

La col·laboració amb
l'Hospital Quirónsalud
de Torrevella per a la
docència, assistència i
recerca universitària
en Ciències de la Salut

VICERECTORAT
D’ESTUDIS I
FORMACIÓ

VIGÈNCIA
1 any, 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 2 mesos
d'antelació a la data en
què pretenga donar-se
per finalitzat
5 anys, prorrogable
per acord tàcit per
iguals períodes, de
forma condicionada a
la vigència de
l'activitat, llevat de
denúncia expressa per
qualsevol de les parts,
per escrit i amb una
antelació mínima de 3
mesos
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

LEARNING POINT SL,
NSCA SPAIN

Marc

MATÈRIA

Marc

TELEFÒNICA
EDUCACIÓ DIGITAL
SLU

Addenda (al conveni
signat 03/07/2015)

Altra matèria

UNIVERSITAT
CARDENAL HERRERA
CEU

Addenda (al conveni
signat 26/01/2017)

Renovació de vigència i
modificació del
clausulat

OBJECTE

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

Modificació de la
relació contractual
existent entre la
Universitat i Universia,
per la subrogació de
Telefònica Educació
Digital SLU en la
posició contractual
d'Universia amb tots
els seus drets i
obligacions, en la
plataforma de cursos
online oberts i massius
www.miriadax.net
renovació de la
vigència per al curs
2017/2018 i
actualització de la
informació dels
annexos I i II

INICIATIVA

VIGÈNCIA

FACULTAT
D’EDUCACIÓ

3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni, i
ho comunicarà per
escrit a l'altra part
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en
la qual es pretenga
donar-se per finalitzat

VICERECTORAT
QUALITAT I
INNOVACIÓ
EDUCATIVA

3 anys, es podrà
prorrogar de forma
expressa

VICERECTORAT
D’ESTUDIS I
FORMACIÓ

Curs acadèmic
2017/2018. Serà
prorrogable per acord
exprés de les parts
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UVC-BLACKTAB
COMPANY SL

Marc

MATÈRIA

Marc

OBJECTE

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

Josefa Antón Botella
DEPT. FISIOLOGIA,
GENÈTICA I
MICROBIOLOGIA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES)

VIGÈNCIA
3 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 2017.
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