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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT 
D’ALACANT, 
  
ASSOCIACIÓ ART 
DE LA GUITARRA 
ESPANYOLA DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA, 
  
FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
AUDITORI DE LA 
DIPUTACIÓ 
D’ALACANT, ADDA 
Exp. 
2019CON040651 

CONVENI 
ESPECIFIC  Una altra matèria 

Organització i celebració 
del 8è Cicle ADDA de 
Concerts Guitarra Clàssica 
d’Alacant, 8a Edició 
Màster d’Interpretació de 
Guitarra Clàssica, 6a 
Edició del Concert Dia de 
la Guitarra Espanyola, i 
del 3r Cicle Municipal de 
Recitals de Guitarra 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

Durant l’any 2020. 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 

 
AJUNTAMENT 
D’ONTINYENT,  
 
CAIXA 
ONTINYENT.COM, 
SLU I  
 
LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA-ESTUDI 
GENERAL 
  
 

ADDENDA (Al 
CONVENI SIGNAT 
EN DATA 
10/3/2016) 

Renovació de vigència 
Renovar la vigència del 
conveni signat el 
10/3/2016 

SECRETARIA 
GENERAL Durant l’anualitat 2019 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT DE 
TEULADA 
Exp. 
2019CON027037 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Promoure la formació, la 
ciència i la cultura, com 
també les relacions 
intergeneracionals de les 
persones grans, en 
general, i de la comunitat 
de residents estrangers, 
en particular 
 

UNIVERSITAT 
PERMANENT 

Des de la data de signatura 
fins a la finalització de l’any 
2019. En qualsevol moment i 
abans d’aquest termini, 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 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

CAJAMAR CAIXA 
RURAL 
Exp. 
2019CON059031 

CONVENI  
ESPECÍFIC Una altra matèria  

Promoure les relacions de 
la Universitat amb el seu 
entorn social i empresarial 
a través de les Seus 
Universitàries de la 
Província d’Alacant, amb 
la finalitat de captació de 
recursos a través de la 
col·laboració empresarial i 
de promoure la creació de 
les càtedres universitàries 
  
 

CONSELL SOCIAL 

Des de la data de la 
signatura fins al 31/12/2019, 
renovable de mutu acord per 
un període màxim de 4 anys. 
No obstant això, qualsevol 
de les parts podrà denunciar 
el conveni, si ho comunica 
per escrit amb almenys 2 
mesos d’antelació a la data 
en què pretenga donar-se 
per finalitzat 

CONSELLERIA 
D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES 
INCLUSIVES 
Exp. 
2019CON057454 

CONVENI  
ESPECÍFIC Una altra matèria  

El foment d’activitats en 
matèria d’igualtat de la 
diversitat per a l’exercici 
2019 
 

VICERECTORAT DE 
RESPONSALBILITAT 
SOCIAL I IGUALTAT 

Des de la data de la 
signatura fins al 31/12/2019. 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CLUB ADESAVI 
Exp. 
2019CON063111 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Col·laborar en el suport, 
foment i promoció de la 
pràctica esportiva del 
triatló 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any. En qualsevol moment 
abans de la finalització del 
termini anterior, les parts 
podran prorrogar el conveni 
per un màxim de 4 anys 
addicionals. . No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat  

DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL 
D’ALACANT 
Exp. 
2019CON046300 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

La col·laboració entre les 
dues institucions, per a 
facilitar a l’alumnat 
estranger la realització de 
pràctiques de formació en 
la Diputació d’Alacant, 
dins del marc dels seus 
estudis i a través de 
l’Associació Internacional 
d’intercanvis d’estudiants 
per a experiència tècnica 
(IAESTE) 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

Des de la data de signatura 
fins al 31 de desembre de 
2019 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL 
D’ALACANT 
Exp. 
2019CON053537 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Creació i 
desenvolupament de 
Càtedra de la UA 

Finançament de la Càtedra 
de l’Aigua durant l’any 
2019 

SECRETARIA 
GENERAL 

Des de la data de la 
signatura fins al 31 de 
desembre de 2019, sense 
perjudici del que estableix la 
clàusula tercera en relació 
amb les despeses prèvies a 
la signatura. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

FUNDACIÓ AQUAE 
Exp. 
2019CON045056 

CONVENI MARC  

Definir unes directrius 
generals que permeten els 
termes en els quals les 
parts desitgen articular la 
seua col·laboració a 
l’efecte de poder 
aconseguir els objectius 
programats de conformitat 
amb la definició que 
posteriorment es faça de 
cadascun dels projectes 
conjunts a l’empara del 
pertinent conveni específic 
 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

3 anys des de la data de 
signatura, renovable 
tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb 
almenys 1 mes d’antelació a 
la data en què es pretenga 
donar per finalitzat 



 
 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 
CONSELL DE GOVERN DE 19 DE JUNY DE 2019 

5 
 

ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ 
CAROLINA 
Exp. 
2019CON053312 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Patrocini/concessió 
beca 

La Fundació Carolina, en 
col·laboració amb la 
Universitat d’Alacant, i en 
el marc del Programa 
STEM convoca quatre 
beques d’especialització 
professional a Espanya 
per a la realització del 
màster universitari en 
Planificació i Gestió de 
Riscos Naturals 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

A partir de l’endemà al de la 
seua subscripció, fins a la 
finalització del programa i, 
en tot cas, fins al 
compliment dels 
compromisos assumits per 
les parts. Es podrà denunciar 
el conveni per mutu acord , 
per incompliment o 
irregularitats greus i pel que 
estableix la legislació vigent 
 

FUNDACIÓ PRIVADA 
BANC SABADELL 
Exp. 
2019CON057482 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

El finançament per part de 
la Fundació Sabadell de la 
VII edició del Festival de 
teatre clàssic de l’Alcúdia 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Des de la data de signatura 
fins a la finalització del 
Festival, que tindrà lloc el 
26/07/2019, sense perjudici 
del dret de resolució 
anticipada regulat en l’acord 
sisè 

 
GENERALITAT, 
VICEPRESIDÈNCIA I 
CONSELLERIA 
D’IGUALTAT I 
POLITIQUES 
INCLUSIVES 
 
 

CONVENI  
ESPECIFIC 

Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

Foment d’incentiu de 
l’accés als estudis 
universitaris a la joventut 
gitana 

SECRETÀRIA 
GENERAL 

Des de la data de signatura 
fins al 31/12/2019 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
PROVINCIAL DE 
L’ADVOCACIA 
D’ALACANT, ICALI 
Exp.  
2019CON042634 

CONVENI 
ESPECIFIC Curs d’especialització 

Establir les condicions de 
col·laboració entre ICALI i 
la UA per a l’organització 
dels Cursos d’Estiu Rafael 
Altamira, que tindran lloc 
del 4 al 5 i de l’11 al 12 de 
juliol de 2019 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Des de la data de la 
signatura fins al 30 de 
novembre de 2019 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
OFICIAL DE METGES 
D’ALACANT 
Exp. 
2019CON054736 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Establir una línia de treball 
entre les dues institucions 
relacionada amb la 
divulgació, la promoció i la 
investigació amb el camp 
de la vacunologia social i 
les vacunes 

TUELLS 
HERNANDEZ, JOSE 
VICENTE. DEPT. 
D’INFERMERIA 
COMUNITÀRIA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA I SALUT 
PÚBLICA I HISTÒRIA 
DE LA CIÈNCIA 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT) 

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 4 mesos d’antelació 
a la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 
 

INDRA SISTEMES, 
S.A. 
Exp. 
2019CON054837 

CONVENI MARC  

Establir uns caucues per a 
la realització en comú 
d’activitats de divulgació, 
de formació i de recerca 
que redunden en benefici 
d’ambdues parts 
 

GARCIA BARBA, 
JAVIER. DEPT. 
D’INGENIERIA CIVIL 
(ESCOLA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

3 anys renovables 
tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb 
almenys 2 mesos d’antelació 
a la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ORIZON SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN, 
SL 
Exp. 
2019CON056041 

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 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

3 anys des de la data de 
signatura, renovable 
tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb 
almenys 2 mesos d’antelació 
a la data en què es pretenga 
donar per finalitzat. Podrà 
així mateix, ser anul·lat, 
modificat o ampliat per acord 
de les parts 
 

TURISME 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 
2019CON057592 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

El foment, durant l’any 
2019, de la investigació, 
la innovació i la 
transferència de 
coneixement en el sector 
turístic de la Comunitat 
Valenciana 

SECRETARIA 
GENERAL 

Des de la data de signatura i 
fins a 31/12/2019 

 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alacant, 19 de juny de 2019 
 


