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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ALTIA CONSULTORES 
SA 
Exp. 2019CON131869 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Treball final de 
grau/màster 

Conveni específic de 
col·laboració per a la 
realització de TFG o TFM. 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys després de la signatura 
del conveni. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de manera expressa la 
pròrroga per un període de fins 
a 4 anys addicionals. 
No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit a l’altra part amb 
almenys 6 mesos d’antelació a 
la data en la qual pretenga 
donar-se per finalitzat 

ASSOCIACIÓ DE 
DIVULGACIÓ 
CIENTÍFICA 
D’ALACANT 
Exp. 2019CON129029 

CONVENI 
MARC 

 

Establir 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 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

3 anys, renovable tàcitament 
per períodes iguals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb 
almenys 2 mesos d’antelació a 
la data en la qual pretenga 
donar-se per finalitzat 
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ASSOCIACIÓ DE 
PACIENTS AMB 
MALALTIES DE 
CROHN I COLITIS 
ULCEROSA (APECCU) 
Exp. 2019CON131453 

CONVENI 
MARC  

Establir vies per a la 
realització en comú 
d’activitats de divulgació, de 
formació i d’investigació que 
redunden en benefici de les 
dues parts: la UA i Apeccu 
Alacant: Associació de 
Pacients amb Malaltia de 
Crohn i Colitis Ulcerosa 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

3 anys, renovable tàcitament 
per períodes iguals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar-lo, 
comunicant-ho per escrit amb 
almenys 2 mesos d’antelació a 
la data en la qual pretenga 
donar-se per finalitzat.  

AJUNTAMENT D’ELX 
Exp. 2019CON134598 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria 

Col·laboració en la realització 
de tres accions i activitats en 
l’àmbit de l’arqueologia 
desenvolupades per la 
Universitat d’Alacant durant 
l’any 2019, que són 
continuació de la tasca 
investigadora encetada el 
2017 i que ja havia tingut 
continuïtat el 2018. 
 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

Fins al 30 de desembre de 
2019 
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AJUNTAMENT DE 
L’ALGUENYA 
Exp. 2019CON116345 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Establiment d’aula 
universitària 

L’establiment d’aula 
universitària al municipi de 
l’Alguenya. 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys. En qualsevol moment, 
abans de la seua finalització, 
les parts podran acordar de 
manera expressa la pròrroga 
per un període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit a 
l’altra part amb almenys 3 
mesos d’antelació a la data en 
la qual pretenga donar-se per 
finalitzat. 
 

AJUNTAMENT DE 
PETRER 
Exp. 2019CON129215 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Creació i 
funcionament de 
seus de la UA 

Renovar el conveni de 
funcionament de la Seu 
Universitària de Petrer, signat 
el 10 de desembre de 2015. 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys. En qualsevol moment, 
abans de la seua finalització, 
les parts podran acordar de 
manera expressa la pròrroga 
per un període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant això, 
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 
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BIOPARTNER, S.L. 
Exp. 2019CON105294 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir el règim de 
col·laboració entre les parts 
per al desenvolupament del 
projecte d’investigació i de 
doctorat industrial. 

RIZO BAEZA, MARIA 
MERCEDES. DEP. 
INFERMERIA 
(FACULTAT CIÈNCIES 
DE LA SALUT) 

3 anys a partir de la data de 
matrícula del doctorand, 
podent-se prorrogar per 
períodes d’un any addicional 
per acord exprés de les parts 
signants, per a la finalització 
de la tesi doctoral 

CLÍNICA BAVIERA 
ALACANT, SL 
Exp. 2019CON135266 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Treball final de 
grau/màster 

Establir un conveni entre la 
Clínica Baviera Alacant i la UA 
perquè els alumnes del 
màster en Optometria 
Avançada i Salut Visual hi 
puguen realitzar els TFM. 

GARCIA LLOPIS, CELIA. 
DEP. ÒPTICA, 
FARMACOLOGIA I 
ANATOMIA (FACULTAT 
CIÈNCIES) 

6 mesos des de la data de la 
signatura. Abans de la 
finalització, les parts podran 
acordar una pròrroga de 
manera expressa per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. 
Es podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit a 
l’altra part amb almenys 1 mes 
d’antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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FOGUERA SÈNECA-
AUTOBUSOS 
D’ALACANT 
Exp. 2019CON127936 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria 

Fomentar les tradicions 
culturals al voltant de la festa 
alacantina orientant als 
alumnes estrangers de la 
Universitat d’Alacant 
principalment dins del marc 
del Conveni Marc signat entre 
totes dues institucions. 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I TECNOLOGIA 

Aquest conveni entrarà en 
vigor en la data de la signatura 
i mantindrà la vigència durant 
1 any.  
Les parts podran acordar de 
manera expressa la pròrroga 
per un període de fins a 4 anys 
addicionals. 
No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit a l’altra amb almenys 3 
mesos d’antelació a la data en 
la qual pretenga donar-se per 
finalitzat 
 

FUNDACIÓ LUCENTUM 
BÀSQUET ALACANT 
Exp. 2019CON131262 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria 

Establir la col·laboració entre 
la Universitat d’Alacant i la 
Fundació Lucentum Bàsquet 
Alacant, per a la promoció i 
suport a l’esport universitari, 
en concret a l’equip de 
bàsquet masculí i femení de 
la Universitat d’Alacant 
(renovació del conveni signat 
en 2017). 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

2 anys. No obstant això, les 
parts podran acordar de 
manera expressa la pròrroga 
per un període de fins a 4 anys 
addicionals 
No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit a l’altra amb almenys 3 
mesos d’antelació a la data en 
la qual pretenga donar-se per 
finalitzat  
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FUNDACIÓ PER AL 
FOMENT DE LA 
INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA I 
BIOMÈDICA DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA, 
FISABIO 
Exp. 2019CON135721 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Treball final de 
grau/màster 

Proposta de signatura de 
conveni amb FISABIO per a la 
realització de TFG i TFM. 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de la 
signatura. Es renovarà 
expressament per 4 anys més, 
en cas de no ser denunciat per 
qualsevol de les parts que 
subscriuen amb antelació al 30 
de juny del curs acadèmic 
anterior a aquell en el qual es 
pretenga que no facen efecte 
els pactes 

HOSPITAL 
UNIVERSITARI DEL 
VINALOPÓ 
 
HOSPITAL 
UNIVERSITARI DE 
TORREVELLA 
Exp. 2019CON138871 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Creació i 
desenvolupament 
de càtedra 

Creació de Càtedra 
Institucional Emilio Balaguer 
de Bioètica, Història de la 
Medicina i Medicina Sòcia. 

SECRETARIA GENERAL 

2 anys. Les parts podran en 
qualsevol moment abans de la 
finalització del termini 
anterior, acordar de manera 
expressa la pròrroga per un 
nou període de 2 anys 

FUNDACIÓ 
BIBLIOTECA VIRTUAL 
MIGUEL DE 
CERVANTES 

CONVENI 
ESPECÍFIC Finalització 

Finalitzar el conveni específic 
signat el 03/03/2004. 

VIC. PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA --------- 

 
FUNDACIÓ 
BIBLIOTECA VIRTUAL 
MIGUEL DE 
CERVANTES 
 
 
 

ADDENDA (Al 
conveni signat 
el 03/03/2004 

Finalització 
Finalitzar l’addenda al conveni 
específic signat el 
03/03/2004. 

VIC. PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

 
 
---------- 
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FUNDACIÓ 
BIBLIOTECA VIRTUAL 
MIGUEL DE 
CERVANTES 

AGREGACIÓ 
(Al conveni 
signat el 
03/03/2004) 

Finalització 
Finalitzar l’agregació al 
conveni específic signat el 
03/03/2004. 

VIC. PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

---------- 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
Secretària general 

 

 
Alacant, 13 de desembre de 2019 

 

 


