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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ 
PROFESSIONAL 
D’ASSESSORS FISCALS 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, APAFACV 
exp. 2020con191916 
 

CONVENI 
MARC  

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

 
4 anys, des del moment de la signatura, renovable 
tàcitament per períodes iguals. Les parts podran 
denunciar el conveni, si ho comuniquen per escrit a 
l’altra part amb almenys 2 mesos d’antelació a la data 
en què pretenga donar-se per finalitzat  
 

 
 
AJUNTAMENT 
D’ALACANT 
Exp. 2020CON191811 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Patrocini/Concessió 
beca  

La contribució econòmica que 
ofereix l’Ajuntament a través 
d’una beca per a sufragar els 
costos acadèmics d’un alumne 
o una alumna del Programa 
d’Estudis Propis en Arrossos i 
Alta Cuina Mediterrània 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I 
FORMACION 

Des de la data de la signatura i durant l’any 2020. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà denunciar-
ho, si ho comunica a la contrapart amb almenys 2 
mesos d’antelació a la data en què pretenga donar-se 
per finalitzat 
 

 
 
FUNDACIÓ GENERAL 
DE LA UNIVERSITAT 
D’ALACANT 
EXP. 2020CON205794 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 27-1-2020) 

Modificació de les 
clàusules 

Addenda que implica la 
transferència de capital a la 
Fundació General per a 
modificar el Conveni de 
Col·laboració d’1 de gener de 
2020; amb motiu d’aportació 
econòmica a PUER (Projectes 
Universitaris d’Energies 
Renovables) 

VICERECTORAT 
DE PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Fins al 31/12/2020 

 
 
 
FUNDACIÓN PARQUE 
CIENTÍFICO ALICANTE 
Exp. 2020CON 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Regular la subvenció que la 
Universitat d’Alacant dóna a la 
Fundació Parc Científic 
d’Alacant per al foment i 
millora de les activitats 

 
 
VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA. 
DEL 
CONEIXEMENT 
 
 

Fins al 31/12/2021 
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INTEGRATED GENETIC 
LAB SERVICES SLU 
Exp, 2020CON207387 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Tesi Doctor 
Industrial 

 
Realització d’una tesi doctoral 
en el marc d’un projecte 
d’investigació de l’empresa 
/administració pública 
enquadrat en les línies 
d’investigació d’un Programa 
de Doctorat de la UA, amb 
menció industrial, que establirà 
relacions sòlides amb les 
organitzacions dels diferents 
sectors industrials o de 
l’administració.  
 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

4 anys, des del moment de la signatura. 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. 

 
 
 
RIBERA SALUD 
TECNOLOGÍAS SLU 
Exp. 2020CON204218 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Treball final de 
grau/màster 

Aquest conveni permetrà que 
l’alumnat del grau en 
Matemàtiques puga fer treballs 
final de grau manejant dades i 
models matemàtics de gestió 
dins de l’àmbit sanitari amb un 
tutor expert en aquest camp. 

NUEDA ROLDAN, 
MARÍA JOSÉ. 
DEPT. DE 
MATEMÀTIQUES 
(FACULTAT 
CIÈNCIES) 

 
4 anys, des del moment de la signatura. 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 3 mesos d’antelació a la data 
en què pretenga donar-se per finalitzat  
 

 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D’ELX 
 
INSTITUT PROPATIENS 
Exp. 2020CON202099 
 
 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 12/3/2020) 

Modificació de les 
clàusules 

Acord per a modificar les 
condicions econòmiques per 
adaptació a la circumstància 
excepcional d’emergència 
sanitària 

SECRETARIA 
GENERAL 30-12-2021 
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VECTALIA - VECTALIA 
MOBILITAT I SERVEIS 
Exp. 2020CON205914 
 
 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 30/3/2015) 

Modificació de les 
clàusules 

Modificar la clàusula tercera del 
conveni signat el 30 de març 
del 2015 

SECRETARIA 
GENERAL 

 
La mateixa del conveni (3 anys, renovable tàcitament 
per períodes iguals. No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar-ho, si ho comunica a la 
contrapart amb almenys 2 mesos d’antelació a la data 
en què pretenga donar-se per finalitzat) 

 

 
 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretària general 

 

 
Alacant, 14 de desembre de 2020 

 

 


