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CONSELL DE GOVERN DE 29 DE MAIG DE 2013  

 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ARXIU HISTÒRIC DEL 
PARTIT COMUNISTA 
D’ESPANYA 

Específic Una altra matèria 

Desenvolupar el 
projecte “Devuélveme 
la voz”, amb la 
incorporació dels 
continguts emesos a 
Radio España 

Indempendiente per a 
contribuir al 
coneixement 

María Blanes 
SIBID  

Fins a l’acabament de 
l’activitat objecte del 
conveni, excepte 
denúncia expresa de 

qualsevol de les parts.  

FEDERACIO DE 
FOGUERES I 

BARRAQUES DE SANT 
VICENT DEL RASPEIG 

Marc Marc 

Establir unes pautes 
per a la realització en 
comú d’activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
de les dues parts 

VICERECTORAT  DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

3 anys, renovable 

tàcitament per 

períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les partes podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit almenys amb 2 
mesos d’antelació a la 

data en què vulgua 
donar-se per finalitzat 

FEDERACIO DE 
FOGUERES I 
BARRAQUES DE SANT 

VICENT DEL RASPEIG 

Específic Una altra matèria 

La cessió d’espais de la 
UA i la difusió de la 
imatge de la Festa de 
les Fogueres i de la UA 

en aquells actes que 
facen conjuntament. 

VICERECTORAT  DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

2 anys, renovable 
tàcitament per 

períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 

de les partes podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit almenys amb 2 
mesos d’antelació a la 
data en què vulgua 

donar-se per finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIO DE LA 

COMUNITAT 
VALENCIANA MARQ 

Marc Marc 

Establir unes pautes 

per a la realització en 
comú d’activitats de 

divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
de les dues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 

obstant això, qualsevol 
de les partes podrà 

denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit almenys amb 2 
mesos d’antelació a la 
data en què vulgua 
donar-se per finalitzat 

FUNDACIO DE LA 
COMUNITAT 

VALENCIANA MARQ 

Específic Avantatges comercials 

Establir un descompte 
del 50% sobre la tarifa 
ordinària per als 
membres de la UA, en 

l’entrada al MARQ, el 
Jaciment del Tossal de 

Manises a Alacant, la 
Illeta dels Banyets al 
Campello i la Torre 
d’Almohade a 
Almudaina 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

1 any, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 

de les partes podrà 
denunciar el conveni, i 

ho comunicarà per 
escrit almenys amb 2 
mesos d’antelació a la 
data en què vulgua 
donar-se per finalitzat 

RESIDÈNCIA 
UNIVERSITÀRIA 
RECTOR 3 

Marc Marc 

Establir unes pautes 
per a la realització en 

comú d’activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 

redunden en benefici 
de les dues parts 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS 

5 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 

de les partes podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 

escrit almenys amb 2 
mesos d’antelació a la 
data en què vulgua 
donar-se per finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 

 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específic Una altra matèria 

Consolidar la 
publicació de la revista 
interuniversitària 

MonTI, que es troba en 
el 5è any de la seua 

existència 

Pedro Mogorrón DEPT. 

TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 

(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

10 anys (2013-2023) 

prorrogable any rere 
any, prèvia 

comunicació per escrit 
de les parts 

 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 

 
Alacant, 27 de maig de 2013 


