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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION DE 
ESCRITORES 
GRAMÁTICA PARDA 
Exp. 2021CON102303 

CONVENI 
MARC  

Establir unes vies 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, ESPORT I 
EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

3 anys, renovable tàcitament i indefinida 
per períodes iguals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el 
mateix, si ho comunica per escrit a l’altra 
part amb almenys 2 mesos d’antelació a 
la data en què pretenga donar-se per 
finalitzat 

ASOCIACION FUTURA 
FILMS SLU 
Exp. 2021CON089931 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

La col·laboració de la Universitat 
d’Alacant en la celebració del 
Festival de Cinema de la ciutat 
d’Alacant, organitzat per 
l’Associació Futura Films SLU i que 
es va celebrar des del 28 de maig 
al 5 de juny de 2021 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

2 mesos. En qualsevol moment abans de 
la finalització del termini anterior, les 
parts podran acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un període de fins a 
1 mes addicional.  
No obstant això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit a l’altra part amb 
almenys un mes d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per finalitzat 

ASOCIACION LOCAL 
DE COMERCIOS Y 
AFINES CORAZON DE 
ALICANTE 
Exp. 2021CON110718 

CONVENI 
MARC  

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

SECRETARIA GENERAL 

3 anys, renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el Conveni, si ho 
comunica per escrit a l’altra part amb 
almenys dos mesos d’antelació a la data 
en què pretenga donar-se per finalitzat 
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AUTORITAT 
PORTUÀRIA 
D’ALACANT 
 
FUNDACIÓ PARC 
CIENTÍFIC D’ALACANT 
Exp. 2021CON121191 

CONVENI 
MARC  

 
Aquest Protocol té com a objectiu 
enfortir la interacció i la cerca de 
sinergies entre les tres entitats a 
través del desenvolupament de 
programes i actuacions conjuntes 
de col·laboració en els següents 
àmbits: FORMACIÓ, 
INVESTIGACIÓ, TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENT, PROMOCIÓ DE 
LA INNOVACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL I CERCA DE 
SINERGIES 
 

VICERECTORAT DE 
TRANSFERÈNCIA, 
INNOVACIÓ I 
DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

3 anys després del moment de la 
signatura, prorrogables per acord exprés i 
unànime de les parts, per un màxim de 2 
anys addicionals 

AJUNTAMENT D’ELX 
Exp. 2021CON090953 

CONVENI 
ESPECÍFIC Subvenció rebuda 

 
Col·laboració en projectes 
d’interès general que 
contribuïsquen a fomentar, posar 
en valor i divulgar el patrimoni 
existent en el Jaciment 
Arqueològic de l’Alcúdia 
 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACION 

Fins al 31/12/2021 

BECHINATURAL 
NUTRICION, S.L. 
Exp. 2021CON116121 

CONVENI 
ESPECÍFIC Mecenatge 

Col·laborar en la promoció i 
foment de l’equip de triatló de la 
UA 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

2 anys. En qualsevol moment abans de la 
finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 4 anys 
addicionals. 
No obstant això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit a l’altra part amb 
almenys 2 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per finalitzat 
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COMITÈ OLÍMPIC 
ESPANYOL, COE 
Exp. 2021CON095127 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

La creació, manteniment i 
organització del Centre d'Estudis 
Olímpics en el si de la Universitat 
d'Alacant 

CORTELL TORMO, JUAN 
MANUEL 
DPTO. DIDACTICA 
GENERAL I DIDACTICAS 
ESPECIFIC  
(FACULTAT CIÈNCIES DE 
L'EDUCACIÓ) 

 
Des de la data de la signatura i tindrà una 
vigència de 4 anys. En qualsevol moment 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 
manera expressa la seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys addicionals.  
No obstant això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, comunicant-
lo per escrit a l'altra part amb almenys 3 
mesos d'antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat 
 

 
CONSELLERIA 
D’EDUCACIÓ, 
CULTURA I ESPORT 
Exp. 2021CON096810 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC Subvenció rebuda 

Conveni per a instrumentalitzar la 
subvenció nominativa per a 
finançar el desenvolupament 
d’activitats de difusió i transmissió 
de la cultura 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

 
31/12/2021 

FUNDACIÓ CAROLINA 
Exp. 2021CON101946 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Concessió 
beca/patrocini 

 
Conveni específic per al curs 
2021-22 entre Fundació Carolina i 
la UA, pel qual es convoquen una 
beca per a estudiants 
iberoamericans, per a cursar el 
màster universitari en 
Comunicació i Indústries Creatives 
de la UA 
 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS I 
COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 

 
31/12/2022 

FUNDACIÓ CAROLINA 
Exp. 2021CON101962 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Concessió 
beca/patrocini 

 
Conveni específic per al curs 
2021-22 entre Fundació Carolina i 
la UA, pel qual es convoca una 
beca per a estudiants 
iberoamericans, per a cursar el 
màster universitari en Gestió 
Sostenible i Tecnologia de l’Aigua 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS I 
COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 

 
31/07/2022 
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FUNDACIÓ CAROLINA 
Exp. 2021CON101982 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Concessió 
beca/patrocini 

 
La Fundació Carolina, en 
col·laboració amb la Universitat 
d’Alacant, i en el marc del seu 
Programa Bicentenari, convoca 
dues beques d’especialització 
professional a Espanya per a la 
realització del Màster Universitari 
en Planificació i Gestió de Riscos 
Naturals, a la Universitat 
d’Alacant, del Programa de 
Formació (beques de postgrau)  
 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS I 
COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 

 
31/12/2022 

FUNDACIÓ CIDARIS 
Exp. 2021CON114195 

CONVENI 
MARC  

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

BAEZA CARRATALA, JOSE 
FRANCISCO. DEPT. 
CIÈNCIES DE LA TERRA I 
DEL MEDI AMBIENT 
(FACULTAT CIÈNCIES) 

 
3 anys, renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit a l’altra part amb 
almenys 2 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per finalitzat 
 

FUNDACIÓ FÒRUMS 
DE LA CONCÒRDIA 
Exp. 2021CON122765 

CONVENI 
MARC  

 
Protocol general de col·laboració 
entre totes dues institucions amb 
la finalitat de possibilitar 
l'establiment de programes 
d'investigació, seminaris,  
col·loquis, etc. i que permeten el 
desenvolupament de la societat 
mitjançant la creació i la 
transmissió de coneixements 
 

OLCINA CANTOS, JORGE. 
DPTO. 
ANAL.GEOGRAF.REGIONAL 
Y GEOGRAFIA FISI 

 
 
 
 
Indefinida 
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FUNDACIÓ ONCE PER 
A LA COOPERACIÓ I 
INTEGRACIÓ SOCIAL 
DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
EXP. 2021CON073200 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Conveni de col·laboració per a 
l’organització del IV Congrés 
Nacional d’Emprenedoria, 
Ocupació i Discapacitat que tindrà 
lloc en la UA els dies 30 de 
setembre i l’1 d’octubre de 2021 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

 
 
31/12/2021 

FUNDACIÓ PAURIDES 
GONZÁLEZ VIDAL 
Exp. 2021CON103419 

CONVENI 
MARC  

Establir unes vies 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, ESPORT I 
EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

 
3 anys, renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit a l’altra part amb 
almenys 2 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per finalitzat 
 

FUNDACIÓ UNIVERSIA 
Exp. 2021CON103283 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
Realització de 
congressos, 
cursos, jornades i 
seminaris 
 

Col·laboració per a la realització 
del IV Congrés Nacional 
d’Emprenedoria, Ocupació i 
Discapacitat 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

 
31/12/2021 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2021CON111799 

CONVENI 
ESPECÍFIC Subvenció rebuda 

 
La concessió d’una subvenció a la 
Universitat d’Alacant per a la 
realització d’activitats relacionades 
amb la igualtat en la diversitat 
mitjançant el foment dels valors 
de la diversitat com una eina de 
cohesió i enriquiment social en 
l’àmbit universitari, durant 
l’exercici 2021 
 

VICERECTORAT 
D’IGUALTAT, INCLUSIÓ I 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL 

 
31/12/2021 
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HIDRAQUA GESTION 
INTEGRAL DE AGUAS 
DE LEVANTE, SA 
(HIDRAQUA, SA) 
Exp- 2021CON122072 

CONVENI 
ESPECÍFIC Altra matèria 

L'objecte d'aquest conveni és 
establir la col·laboració d'Hidraqua 
en la realització d'activitats 
culturals i de caràcter acadèmic 
que organitza la UA mitjançant el 
seu Museu (MUA) contribuent a 
millorar l'accessibilitat i 
col·laborant amb accions de 
responsabilitat social. 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

 
 
 
 
31/12/2021 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
PROVINCIAL DE 
L’ADVOCACIA 
D’ALACANT (ICALI) 
EXP. 2021CON102399 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Curs 
d’especialització  

 
Establir les condicions de 
col·laboració entre la Universitat 
d’Alacant i l’Il·lustre Col·legi 
Provincial de l’Advocacia d’Alacant 
per a l’organització i la coordinació 
de dos cursos d’estiu dins del 
marc dels Cursos d’Estiu de la UA 
Rafael Altamira 
 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

 
30/11/2021 

IVF HEALTH HOLDING 
SLU - IVF HEALTH 
HOLDING SL 
Exp. 2021CON098140 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Curs d’especialista 
/expert 

Col·laboració entre les parts per a 
la realització i difusió del Títol 
Propi/Programa d’estudis propis 
en International Biomedical 
Assistant/Assistent al pacient 
internacional, que s’impartirà des 
del curs acadèmic 2021/22 

INSTITUT 
INTERUNIVERSITARI DE 
LLENGÜES MODERNES 
APLICADES 

 
4 anys, des del moment de la signatura. 
En qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 4 anys 
addicionals. 

MINISTERI DE 
DEFENSA 
EXP. 2021CON113140 

CONVENI 
MARC  

Articular la col·laboració entre el 
Ministeri de Defensa i la 
Universitat d’Alacant per a la 
realització d’activitats docents, 
d’investigació, de cooperació al 
desenvolupament i de qualsevol 
altre àmbit d’interès mutu 
mitjançant la subscripció de 
convenis posteriors  

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

 
 
 
4 anys des de la data de la signatura, que 
es podrà prorrogar per un període de fins 
a 4 anys addicionals, si així ho acorden les 
parts expressament i per escrit. 
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SOLIDARITAT 
INTERNACIONAL PAÍS 
VALENCIÀ 
EXP. 2021CON108944 

CONVENI 
MARC  

 
Establir vies de realització 
conjunta d’activitats de divulgació, 
formació i investigació que 
redunden en benefici de les dues 
parts 
 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS I 
COOPERACIÓ PER Al 
DESENVOLUPAMENT 

 
3 anys, renovable tàcitament per 
períodes iguals 

 
TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA SAU 
Exp. 2021CON113043 
 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 20/12/2017) 

Renovació de 
vigència i 
ampliació de les 
clàusules 

Pròrroga Conveni UA-TELEFÓNICA ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

 
del 1/1/2021 al 31/12/2021 

UNIVERSITAT 
CARDENAL HERRERA 
CEU 
Exp. 2021CON037389 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Consolidar la col·laboració en 
cooperació universitària per al 
desenvolupament que estan duent 
a terme en l’àmbit gastronòmic, el 
grup d’investigació en Nutrició 
Humana i Seguretat Alimentària 
de la Universitat CEU-Cardenal 
Herrera i la Càtedra Carmencita 
d’Estudis del Sabor Gastronòmic 
de la Universitat d’Alacant 

BERNABEU MESTRE, 
JOSEP. DEPT. INFERMERIA 
COMUNITÀRIA, MEDICINA 
PREVENTIVA I SALUT 
PUBLICA I HISTÒRIA DE 
LA CIÈNCIA (FACULTAT 
CIÈNCIES DE LA SALUT) 

1 any. En qualsevol moment abans de la 
finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 4 anys 
addicionals 

UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D'ELX  
Exp. 2021CON107529 

CONVENI 
ESPECÍFIC Màster Oficial 

Establir les condicions de la 
col·laboració entre la UMH i la UA, 
per al desenvolupament del títol 
conjunt de Màster Universitari en 
Salut Pública 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

4 anys, podent les parts, en qualsevol 
moment i abans de la finalització del 
termini anterior, acordar expressament la  
pròrroga d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals o la seua extinció 
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UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
Exp. 2021CON075149 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria La coedició de la revista L’Espill 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS, QUALITAT I 
LLENGÜES 

 
3 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 3 mesos 
d’antelació a la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 
 

UNIVERSITAT JAUME 
I, UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI, 
URV, UNIVERSITAT DE 
LLEIDA 
Exp. 2021CON040125 

CONVENI 
ESPECÍFIC Màster oficial 

Establir les condicions de 
col·laboració entre les universitats 
per a dur a terme el màster 
interuniversitari en Sistema de 
Justícia Penal, coordinat per la 
Universitat de Lleida  

CARRASCO ANDRINO, 
MARIA DE LA MAR. DEPT. 
DRET INTERNACIONAL 
PÚBLIC I DRET PENAL 
(FACULTAT DRET) 

4 anys. En qualsevol moment anterior a la 
seua finalització podran acordar 
unànimement la pròrroga per 4 anys més.  
Qualsevol de les parts podrà denunciar el 
conveni amb un termini de 9 mesos 
anteriors a la seua expiració 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
Secretària general 

 

Alacant, 21 de juny del 2021 
 

 


