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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ANTONI MIRÓ 
 
AJUNTAMENT 
D'ALCOI 
 
AJUNTAMENT 
D'OTOS 
2019CON047248 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Creació i 
desenvolupament 
de Càtedra 

Manteniment de la 
Càtedra d'Art 
Contemporani Antoni Miró 
de la UA 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Des de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2019 

AJUNTAMENT 
D'ALCOI 

ADENDA (Al 
conveni signat el 
4/12/2017) 

 Modificar el conveni, 
ampliant la posada a la 
disposició de la UA de 
dependències de 
l'Ajuntament i actualitzar 
l'annex I del citat conveni 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

------------- 

AJUNTAMENT DE 
BENIMANTELL 
Exp. 
2019CON030196 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Establiment 
d'Aula 
Universitària 

L'establiment d'Aula 
Universitària a 
Benimantell 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 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 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT DE LA 
VILA JOIOSA 
2019CON044873 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Creació i 
funcionament de 
seus de la UA 

Funcionament de la Seu 
de la UA en el municipi de 
la Vila Joiosa 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 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 1 mes d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se 
per finalitzat 

CIUTAT DE LES ARTS 
I LES CIÈNCIES, SA 
Exp.  
2019CON 030766 
 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

La realització de la 11a 
edició "Desafiament Robot 
2019" 

PUJOL LOPEZ, 
FRANCISCO 
ANTONIO   
DEPT. TECNOLOGIA 
INFORMÁTICA I 
COMPUTACIÓ 
(ESCOLA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR) 
 

Fins al final de l'activitat previst 
per al 10 de maig del 2019 

FUNDACIÓ 
SECRETARIAT 
GITANO 
Exp. 
2019CON045974 

CONVENI MARC  

Establir uns camins per a 
la realització en comú 
d'activitats col·laboratives 
educatives i culturals, que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

ROSSER LIMIÑANA, 
ANA MARIA. DEPT. 
COMUNICACIÓ I 
PSICOLOGIA SOCIAL 
(FACULTAT 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

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 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

INSTITUT ALACANTÍ 
DE CULTURA JUAN 
GIL-ALBERT 
Exp. 
2019CON039197 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

La realització conjunta de 
la XIX Trobada d'Art 
Contemporani, EAC 2019 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Des de la data d'aprovació pels 
òrgans competents de les 
entitats que el subscriuen fins 
que finalitze l'activitat, fet que 
es preveu per a l'1 de setembre 
del 2019 

NEUMATICOS 
SOLEDAD, SL 
Exp. 
2019CON047328 

CONVENI MARC  

La realització d'activitats 
de col·laboració, que es 
faran entre ambdues 
entitats, per a la 
divulgació, formació i 
recerca, que redunden en 
benefici d'ambdues parts 
 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
TECNOLOGIA 

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 

SWISS4WARD 
EUROPE SL 
Exp. 
2019CON040810 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Treball final de 
grau/màster 

Establir les condicions de 
col·laboració entre les 
parts per a la realització 
de propostes de Treballs 
Final de Grau i Treballs 
Final de Màster per a 
l'alumnat de les titulacions 
impartides en la UA 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 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 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 

VISOR FEST EVENTS 
AIE 
Exp. 
2019CON038219 

CONVENI MARC  

Establir vies per a la 
realització conjunta 
d'activitats de divulgació, 
formació i recerca, que 
redunden en benefici de 
les dues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

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 

 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
Alacant, 17 de maig de 2019
 


