CONSELL DE GOVERN DE 29 DE JUNY DE 2016
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

AIGÜES
MUNICIPALITZADES
D’ALACANT EMPRESA
MIXTA
AJUNTAMENT
D’ALACANT

Marc

Marc

DIPUTACIÓ
PROVINCIAL
D’ALACANT

Establir unes vies per a
la realització conjunta
d'activitats culturals i
formatives que
redunden en benefici
de les parts

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò,
qualquiera 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

CENTRE
IBEROAMERICÀ DE LA
BIODIVERSITAT,
CIBIO

5 anys, renovables per
períodes successius d'1
any per acord tàcit si
no intervinguera
denúncia per escrit
amb 6 mesos
d'antelació a la data en
què es pretenga
finalitzar

VOLVO OCEAN RACE,
SLU

ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA
D’ENTOMOLOGIA

Marc

Marc

Establir el marc de
col·laboració per al
desenvolupament de
programes d'estudi,
recerca i difusió de la
diversitat entomològica

VIGÈNCIA

1

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

AJUNTAMENT
D’AIGÜES

Marc

AJUNTAMENT D’ALTEA
AJUNTAMENT DE
CASTALLA

FUERA DE SERIES
MEDIA SL

Específic

Marc

MATÈRIA

Marc

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

INICIATIVA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Creació i
desenvolupament de
càtedra

La creació de la
càtedra Enric Valor de
la Universitat d'Alacant

SECRETARIA GENERAL

Marc

Fomentar la
col·laboració entre les
dues entitats per a
aprofundir en la
formació i el
desenvolupament de
recerques relacionades
amb la seua activitat

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

VIGÈNCIA

Indefinida

2 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni i
ho comunicarà per
escrit amb un mínim
de 2 mesos d'antelació
a la data en què es
pretenga finalitzar
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 què es
pretenga finalitzar

2

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME
FUNDACIÓ DE LA
UNIVERSITAT DE
CANTÀBRIA PER A
L’ESTUDI I
INVESTIGACIÓ DEL
SECTOR FINANCER UCEIF

INSTITUT VALENCIÀ
DE SEGURETAT I
SALUT EN EL TREBALL,
INVASSAT

POR AMOR AL ARTE
PRODUCCIONS SL

Específic

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Específic

L'estudi i la recerca del
sector financer-UCEIF
per al foment de
l'empreniment

VICERECTORAT DE
PLANIFICACIÓ
ECONÒMICA

Altra matèria

La realització de cursos
on-line de nivell bàsic
en matèria de
prevenció de riscos
laborals

VICERECTORAT
D’ESTUDIS I
FORMACIÓ

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

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

VIGÈNCIA
1 any, i es prorrogarà
de forma automàtica
llevat de notificació per
escrit de qualsevol de
les Parts amb 2 mesos
d'antelació a la data de
finalització
5 anys, s’entendrà
prorrogat per anys
naturals si no
intervinguera denúncia
de qualsevol de les
parts, que es
comunicarà amb 3
mesos d'antelació a la
finalització del conveni
inicial o de cadascuna
de les seues
pròrrogues. En
qualsevol cas, la
vigència no podrà
excedir de 10 anys,
incloses les pròrrogues
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 què es
pretenga finalitzar

3

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT
D’EXTREMADURA

XUNTA DE GALICIA

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Marc

Intercanviar
experiències i personal
en els camps de la
docència, la recerca i
la cultura en general,
dins de les àrees en les
quals compartisquen
un interès manifest

Javier García
DEPT. ENGINYERIA
CIVIL

Altra materia

Fomentar la docència,
la recerca i la promoció
de la llengua, la
literatura i la cultura
gallega

Maria Àngels Francés
DEPT. FILOLOGIA
CATALANA

VIGÈNCIA
5 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals, llevat
de denúncia per alguna
de les parts, que ho
hauran de comunicar
per escrit amb
almenys 2 mesos
d'antelació a la data en
què es pretenga
finalitzar
Des de la data de la
signatura fins al
30/09/2019. Els
efectes econòmics es
consideraran des de l'1
d'octubre de 2016

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 27 de juny de 2016
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