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CONSELL DE GOVERN DE 17 DE DESEMBRE DE 2013 

 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AMIR-ACADÈMIA 
D'ESTUDIS 

Específic 
Curs especial inferior a 
200 hores 

Establir les condicions 
de col·laboració de les 
parts per a 
l'organització i 
coordinació del curs 

titulat 'Curs de 
Preparació per a les 
Proves d'Accés a l'EIR' 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

Des de la data de 

signatura i mentre 
dure el referit curs, 
llevat de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb una antelació 
mínima d'un mes 

ASSOCIACIÓ DE 
L'EMPRESA FAMILIAR 
 
INSTITUT DE 
L'EMPRESA FAMILIAR 
 
MERCADONA 

Específic Una altra matèria 

Definir el 
desenvolupament, dins 
del curs acadèmic 
2013-2014 de la 
Càtedra Empresa 
Familiar, que està 
adscrita a la UA 

SECRETÀRIA GENERAL 

Curs acadèmic 2013-
2014, renovant-se 

automàticament per un 
període igual, llevat de 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació al 
venciment inicial o al 

de qualsevol de les 
seues renovacions 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ 
D'USUARIS DE LA 
COMUNICACIÓ 

Marc Marc 

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 

GABINET 
D’ALIMENTACIÓ I 
NUTRICIÓ (FACULTAT 
DE CIÈNCIES DE LA 
SALUT) 

3 anys, renovable  

tàcitament per 
períodes iguals. No 

obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per 

escrit a l'altra part amb 
almenys dos mesos 
d'antelació a la data en 
la qual pretenga 
donar-se per finalitzat 

ASSOCIACIÓ UNGA Marc Marc 

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 

INSTITUT 
INTERUNIVERSITARI 

DE 
DESENVOLUPAMENT 
SOCIAL I PAU 

5 anys, renovable 

tàcitament per 
períodes iguals, llevat 

de denúncia per escrit 
de qualsevol de les 
parts amb almenys dos 
mesos d'antelació 

AJUNTAMENT DE 
l'ALFÀS DEL PI 

Específic Una altra matèria 

Establir a l'Alfàs del Pi 
un Aula d'Extensió 
Universitària per a la 
realització de cursos, 
seminaris i totes 
aquelles activitats 

pròpies  de l'extensió 

universitària 

VIC. CULTURA, 
ESPORTS I POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

1 any, prorrogable 
tàcitament per 

períodes d'igual durada 
fins a un màxim de 
quatre anys, excepte 
denúncia expressa de 
les parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT 
D'ALACANT 

Específic Una altra matèria 

Dipòsit temporal 

d'obres d'art en l'edifici 
de Rectorat de la UA 

SECRETÀRIA GENERAL 

5 anys des de 

l'endemà a la data de 
la signatura 

AJUNTAMENT DE 

TEULADA 
Marc Marc 

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 

VIC. CULTURA, 
ESPORTS I POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Des del dia de la seua 

signatura, i la seua 
durada serà indefinida, 
llevat de denúncia per 
escrit de qualsevol de 
les parts amb dos 
mesos d'antelació 

CAMBRA OFICIAL DE 

COMERÇ, INDÚSTRIA I 
NAVEGACIÓ 
D'ALACANT 

Específic Una altra matèria 

Establir les condicions 
per a facilitar que els 
cursos de formació 
organitzats per la 
Cambra de comerç es 
puguen realitzar en 

espais de la UA 

SECRETÀRIA GENERAL 

Fins a la finalització de 

les activitats 
formatives incloses en 
l'annex 1 

CONSELLERIA DE 
SANITAT 
 

SOCIETAT ESPANYOLA 

D'EPIDEMIOLOGIA 

Específic Una altra matèria 

L'organització de la 
“XXXIII Reunió 
Científica de la 

Societat Espanyola 

d'Epidemiologia” 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 

SALUT 

La de la realització de 
l'activitat objecte del 

conveni 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

DIPUTACIÓ 

PROVINCIAL 
D'ALACANT 

Específic Una altra matèria 

Realització de la 'XXI 

Mostra de Teatre 
Español d'Autors 
Contemporanis' 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA LING. 

Fins al 31/12/2013 

FUNDACIÓ GENERAL 
DE LA UNIVERSITAT 

D'ALACANT 

Addenda (al conveni 

signat 01/01/2004) 
Una altra matèria 

L'encomana a la 

Fundació, sota l'adreça 
del Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals, la 
gestió de tasques 
destinades a fomentar 

el desenvolupament de 
la Internacionalització 
de la UA i la mobilitat 
del col·lectiu 
universitari (Protocol 
42) 

VICERECTORAT 
PLANIFICACIÓ 

ECONÒMICA 

Des del dia de la seua 
signatura i durant el 

curs acadèmic 
2013/2014 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ GENERAL 
DE LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT 

Addenda (al conveni 
signat 01/01/2004) 

Una altra matèria 

La UA, coordinadora 

del projecte europeu 
MERCOSUR IPR SME 

Helpdesk finançat per 
la Comissió Europea i 
emmarcats en el 
Programa 

Entrepreneurship and 
Innovation Programme 
(EIP) encomana a la 
Fundació General de la 
Universitat d'Alacant a 
ser el tresorer dels 
fons corresponents als 

socis del projecte 

(Protocol 43) 

VICERECTORAT 
INVEST., DESENV. I 
INNOV. 

Fins al 7/10/2016, 
llevat de denúncia 
expressa 

FUNDACIÓ NORAY - 
PROJECTE HOME 

ALACANT DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 

Marc Marc 

Col·laborar en 

activitats de caràcter 
cultural i esportiu 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA LING. 

1 any des de la data 
de signatura, 
prorrogant-se 
tàcitament si cap de 

les parts ho denuncia 
amb tres mesos 
d'antelació a la data de 
finalització o de 
renovació tàcita 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

INAER HELICOPTEROS 
SAU 

Específic 
Curs especial inferior a 
200 hores 

Establir les condicions 

de col·laboració entre 
les parts per a 

l'organització i 
coordinació del curs 
titulat Curs universitari 
per a sanitaris en 

missions HEMS 
(helicòpter dels serveis 
mèdics d'emergències) 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

Des de la data de 
signatura i mentre 

dure el referit curs, 
llevat de denúncia de 
qualsevol de les parts 
com a mínim amb un 
mes d'antelació 

INSTITUT PER A LA 
QUALITAT TURÍSTICA 

ESPANYOLA, ICTE 

Específic Una altra matèria 

Col·laboració en 
activitats de formació 
en les titulacions 

oficials vinculades amb 
el turisme i activitats 

de recerca en temes 
de gestió de qualitat i 
gestió de medi 
ambient en turisme 

Juan José Tarí DEPT. 
ORGANITZACIÓ 

D'EMPRESES 
(FACULTAT DE 

CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

2 anys, renovable de 
forma expressa per 

períodes iguals, llevat 
de denúncia per escrit 

de qualsevol de les 
parts amb almenys dos 
mesos d'antelació 

LICUAS SA Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de formació 
i de recerca que 

redunden en benefici 
de les dues parts 

César Bordehore DEPT. 
ECOLOGIA (FACULTAT 
DE CIÈNCIES) 

4 anys, renovable  
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el Conveni, 

comunicant-ho per 

escrit a l'altra part amb 
almenys dos mesos 
d'antelació a la data en 
la qual pretenga 
donar-se per finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

LICUAS SA Específic Una altra matèria 

Establir les condicions 

de cooperació per a 
facilitar la realització 

dels projectes de 
recerca en tecnologia 
ambiental, ciència 
bàsica i aplicada al 

medi ambient i 
ecologia marina en la 
zona de Dénia, així 
com d'educació i 
sensibilització 
ambiental 

César Bordehore DEPT. 
ECOLOGIA (FACULTAT 

DE CIÈNCIES) 

4 anualitats, a partir 
de la data de 
signatura, podent 
renovar-se per escrit si 
les dues parts ho 
consideren oportú 

GOOGLE SPAIN, SL Específic Una altra matèria 

La col·laboració entre 
les parts per a formar 

a joves aturats en 
màrqueting digital, 
amb l'objecte 
d'incrementar-ne 
l’empleabilitat 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIS, FORM. I 
QUALITAT 

Fins a 31/12/2014, si 
bé podrà prorrogar-se 

per acord exprés de les 
parts 

MICROSOFT IBÈRICA, 
SRL 

Específic Una altra matèria 
Proporcionar a la UA el 
servei online 365 Pla 
A2 

VICERECTORAT DE 
TECNOL. DE LA 
INFORMACIÓ 

1 any. Durant els 3 
mesos previs a la seua 
finalització, les parts 
determinaran si ha de 
ser prorrogat 



 
 

8 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

XARXA 

D'UNIVERSITATS 
VALENCIANES PER Al 

FOMENT DE LA 
INVESTIGACIÓ, EL 
DESENVOLUPAMENT I 
LA INNOVACIÓ, RUVID 

Específic Una altra matèria 

Establir les condicions 
d'exhibició en la UA de 

l'exposició “Micromón. 
El costat invisible de la 
ciència” 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA LING. 

Del 20/01/14 al 

20/02/14 

TELEFONICA, SA Específic Una altra matèria 

Formalitzar la 
col·laboració de 
Telefònica amb la UA 
per al 
desenvolupament de 
les activitats de la 

Càtedra Telefònica 
sobre l'impacte de les 

tecnologies del 
llenguatge humà en la 
inclusió social 

SECRETARIA GENERAL 
Des del 01/01/2013 
fins al 31/12/2013 

 
Aránzazu Calzada González 
 
 
Secretària general 
Alacant, 13 de desembre de 2013 


