CONSELL DE GOVERN DE 30 DE GENER DE 2018
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
ORGANISME

AQÜICULTURA SANTA
POLA SLU, ACUISAN

AQÜICULTURA SANTA
POLA SLU, ACUISAN

TIPUS DE
CONVENI

Marco

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Marco

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

I.M.E.M. RAMON
MARGALEF (IMEM)
(FACULTAT DE
CIÈNCIES)

Una altra matèria

El desenvolupament,
adreça i coordinació
d'una Estació Científica
en el paratge de “Els
pantanets”

I.M.E.M. RAMON
MARGALEF (IMEM)
(FACULTAT DE
CIÈNCIES)

VIGÈNCIA
3 anys, renovable
táctitamente 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
la qual pretenga
finalitzar-se
5 anys, prorrogables
automàticament per
períodes d'igual
durada, excepte
denúncia prèvia de la
una de les parts,
formulada amb
almenys 6 mesos
d'antelació a l'expiració
del termini incial o
qualsevol de les seues
pròrrogues successives
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ORGANISME

AJUNTAMENT D'ALCOI

AJUNTAMENT
D'ALACANT

COL·LEGI OFICIAL DE
GRADUATS SOCIALS
D'ALACANT
IBERMUTUAMUR
MATEPSS NUM 274

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

Específic

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

Específic

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

Específic

Una altra matèria

OBJECTE
L'organització i
coordinació del curs
titulat "Escola Els
Encants". Ambients
d'aprenentatge", que
se celebrarà el 2 i 3 de
març de 2018 en el
Campus de la UA a
Alcoi
Desenvolupar el
Programa de Seminaris
Especialitzats en
matèria de Cooperació
al Desenvolupament,
organitzats pel Màster
Interuniversitari en
Cooperació al
Desenvolupament de
la UA
Promoure la realització
de pràctiques
acadèmiques externes
dels alumnes
matriculats en el Grau
de Relacions Laborals i
Recursos Humans,
d'acord amb l'acord
general de colaboració
subscrit el 8 de juny
de 2017

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Fins al 31/12/2018

FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

9 mesos, a partir del
dia 1 de novembre de
2017 fins al 31 de
juliol de 2018

SECRETARIA GENERAL

---------------
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ORGANISME
CONSELLERIA
D'IGUALTAT I
POLITICAS
INCLUSIVES

CREU ROJA
ESPANYOLA
PROVINCIAL
D'ALACANT

DIPUTACIÓ
PROVINCIAL D’
ALACANT
UNIVERSITAT MIGUEL
HERNANDEZ D’ELX

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Una altra matèria

Realització d’activitats
rel·lacionades amb la
igualtat en la diversitat
durant l’exercici 2018

VICERECTORAT DE
RESPONSABILITAT
SOCIAL, INCLUSIÓ I
IGUALTAT

Realització de
congressos, cursos,
jornades i seminaris

La realització de cursos
de formació d'acord
amb la convocatòria
anual de la UA per a la
"Recepció de proposats
de cursos de formació
en activitats
esportives"

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Una altra matèria

Assistència a
l'esdeveniment
"International
matching on belt and
road investment and
cooperation for foreign
countries" els dies 14 a
20 de gener de 2018

VICERRECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

VIGÈNCIA
Fins al 31 de desembre
de 2018, sense
perjudici de lo establit
en la clàusula tercera
en relació a les
despeses previs a la
signatura.
4 anys. Es podran
prorrogar de forma
expressa per un
període de 4 anys
addicionals. No obstant
açò, qualsevol de les
parts podrà denunciar
el conveni,
comunicant-ho per
escrit amb almenys 6
mesos d’antelaci

La realització de
l'activitat objecte del
conveni
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ORGANISME

ELX CREVILLENT
SALUT, SA

HOSPITAL GENERAL
D’ALACANT

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Una altra matèria

La docència,
assistència i recerca
universitària en
ciències de la salut

VICERRECTORAT D’
ESTUDIS I FORMACIÓ

Una altra materia

La col·laboració entre
les parts per a la
realització del
programa de
voluntariat
“UAcompanya”,
incluído en el Pla de
Voluntariat “Contigo+
UA”

VICERRECTORAT DE
RESPONSABILITAT
SOCIAL, INCLUSIÓ I
IGUALTAT

VIGÈNCIA
3 anys, prorrogable
per acord tàcit per
iguals períodes, de
forma condicionada a
la vigència de
l'activitat, excepte
denúncia expressa per
qualsevol de les parts
signatàries, per escrit i
amb una antelació
mínima de 3 mesos
Fins a la finalització del
curs escolar 2017/18.
Podrà renovar-se
successivament per a
cada curs escolar
prèvia conformitat
expressa de les parts,
fins a un màxim de
quatre cursos
acadèmics. Aquesta
renovació haurà de
formalitzar-se amb
caràcter previ al
venciment del termini
de vigència
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ORGANISME

HOSPITAL SANT
VICENT DEL RASPEIG

INSTITUT MARCO
MARCHIONI

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Marco

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Una altra materia

La col·laboració entre
les parts per a la
realització del
programa de
voluntariat
“UAcompanya”,
incluído en el Pla de
Voluntariat “Contigo+
UA”

VICERRECTORAT DE
RESPONSABILITAT
SOCIAL, INCLUSIÓ I
IGUALTAT

Marco

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

Roberto Mohedano
Menendez DPTO.
TREBALL SOCIAL I
SERVEIS SOCIALS
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

VIGÈNCIA
Fins a la finalització del
curs escolar 2017/18.
Podrà renovar-se
successivament per a
cada curs escolar
prèvia conformitat
expressa de les parts,
fins a un màxim de
quatre cursos
acadèmics. Aquesta
renovació haurà de
formalitzar-se amb
caràcter previ al
venciment del termini
de vigència
3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podra
denunciar el conveni,
comunicandolo per
escrit a l'altra part
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-se per finalitzat.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DE
VALENCIA

VILLA ANTONIA
GASTRONOMICA, SLU

Específic

Marco

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Una altra materia

Promoure
l'enriquiment de
l'edició i la difusió de la
revista “L'Espill” i
coedició de la mateixa

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
LLENGÜES

Marco

Establir unes lleres 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
3 anys. Es podrà
prorrogar de forma
expressa per acord de
les parts durant un
període de 4 anys
més. No obstant açò,
es podrà denunciar
amb 3 mesos
d'antelació
3 anys, renovables
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
la qual pretenga
donar-se per finalitzat

Esther Algarra Prats
Secretaria General

Alicante, 29 de gener de 2018

6

