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CONSELL DE GOVERN DE 22 DE MARÇ DE 2018 

 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AQÜICULTURA SANTA 
POLA SLU, ACUISAN 

Específic Una altra matèria 
El desenvolupament, 
direcció i coordinació 
d'Els Pantanets 

I.M.I.M. RAMON 
MARGALEF (IMEM) 
(FACULTAT DE 

CIÈNCIES) 

5 anys, prorrogables 
automàticament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 

denúncia prèvia de la 
una de les parts, 
formulada amb 
almenys 6 mesos 
d'antelació a 
l'expiració del termini 

incial o qualsevol de 

les seues pròrrogues 
successives 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT D'ALTEA Específic 
Programa d'Estudis 
Propis 

Determinar i regular 

l'execució d'activitats 
acadèmiques 

relacionades amb 
l'organització i 
desenvolupament del 
Programa d'Estudis 
Propis en Arrossos i 
Alta Cuina 
Mediterrània 

organitzat per la UA 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. En qualsevol 

moment abans de la 

finalització d'este 
període, les parts 
podran prorrogar de 
forma expressa l'acord 
per un període de fins 
a 4 anys addicionals. 

No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
pot denunciar el 
conveni i ho 
comunicarà per escrit 

amb almenys 3 mesos 
d'antelació a la data 

en què es pretenga 
finalitzar 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT D'ELDA Específic 
Creació i funcionament 
de seus de la UA 

Regular el 

funcionament de la 
Seu Universitat 
d'Alacant a Elda per a 
la realització en comú 

d'activitats d'extensió 
universitària, de 
divulgació, de 
formació, de 
desenvolupament i 
d’investigació 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor amb 
efectes de la data 
d'inici de l'activitat 
subvencionada i 
finalitzarà el 

31/12/2018 

AJUNTAMENT DE 

VILLENA 
Específic 

Creació i funcionament 

de seus de la UA 

Prorrogar el 

funcionament de la 
Seu de la Universitat 
d'Alacant en el 
municipi de Villena, 

per a la realització 
d'activitats pròpies 
d'extensió 

universitària 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 

LLENGÜES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 

període, l'acord es 
prorrogarà tàcitament 
per períodes d'1 any. 
No obstant açò, 

qualsevol de les parts 
pot denunciar el 
conveni i ho 

comunicarà amb 1 
mes d'antelació a la 
data en què es 
pretenga finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

 

 
 
 
BANC SANTANDER  

 

 
 
 
Addenda (al conveni 

signat el 9/3/2017) 

 

 
 
 
Altra matèria 

 

 
 
 
El desenvolupament 

del projecte APP Crue 

 

 
 
VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 

TECNOLOGIA 

 

 
Des de la signatura i 
estará vigent fins a la 
data de finalització del 

conveni (01/01/2019) 

CONSELLERIA 
D'HABITATGE, OBRES 
PUBLIQUES I 
VERTEBRACION DEL 
TERRITORI 

Específic Una altra matèria 

Establir unes vies per 

a la realització en 

comú d'actes de 
divulgació, de 
participació i d'estudi 
en l'ambito de 
planificació territorial, 
habitatge i 
infraestructures 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
TECNOLOGIA 

Entrarà en vigor en el 

moment de la 
signatura amb 
vigència fins al 31 de 
desembre de 2018, 

podran ser finançades 
les activitats des de l'1 
de gener de 2018 

CONSORCI DE 
COMPENSACIÓ 

D'ASSEGURANCES 

Específic 
Patrocini/concesió 
beca 

Col·laboració per a 
facilitar beques als 
estudiants del Màster 
Universitari en 
Planificació i Gestió de 
Riscos Naturals 

I.U. GEOGRAFIA 

Entrarà en vigor a la 

data de la signatura 
del mateix i estarà 
vigent fins al 31 de 
desembre de 2020, les 
parts podran acordar 
la seua pròrroga de 
forma expressa. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

 

 
DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL 
D'ALACANT 

 

 
 
Específic 

 

 
 
Una altra matèria 

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 IAESTE 

 

 
VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

Des de la seua 

signatura i fins a 
31/12/2018, sense 
perjudici del període 
de justificació i 

pagament 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

GASTRONOMIA 
IL·LICITANA, SL 

Marc Marc 

Establir unes vies per 

a la realització en 
comú d'activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 

moment de la 

signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni i 
ho comunicarà per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en què es 

pretenga finalitzar 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

GASTRONOMIA 
IL·LICITANA, SL 

Específic 
Programa d'Estudis 
Propis 

Establir les condicions 

de col·laboració entre 

les parts per a la 
realització i 
coordinació del 
Programa d'Estudis 
Propis, PEP en 
Gastronomia del 

Mediterraneo de 60 
crèdits ECTS, d'acord 
amb la Normativa 
sobre Ensenyaments 
Propis de la Universitat 

d'Alacant. 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. En qualsevol 

moment abans de la 

finalització del termini 
anterior, les parts 
podran acordar 
prorrogar l'acord per 
un nou període de fins 
a 4 anys addicionals. 

No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
pot denunciar el 
conveni i ho 
comunicarà per escrit 

amb almenys 3 mesos 
d'antelació a la data 

en què es pretenga 
finalitzar 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

PIZZERIA BREL, SL Marc Marc 

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

i d’investigació que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 

LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 

moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 

per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni i 
ho comunicarà per 
escrit amb almenys 2 

mesos d'antelació a la 

data en què es 
pretenga finalitzar 

PLATAFORMA PER LA 
LLENGUA 

Marc Marc 

Establir unes vies per 
a la realització en 

comú d'activitats de 

divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable 
expressament per 4 

anys. No obstant açò, 

qualsevol de les parts 
pot denunciar el 
conveni i ho 
comunicarà per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data 

en què es pretenga 
finalitzar 
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RODAT HOTELS, SL Marc Marc 

Establir unes vies per 

a la realització en 

comú d'activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 

signatura amb una 
vigència de 3 anys 

renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni i 

ho comunicarà per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en què es 
pretenga finalitzar 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

RODAT HOTELS, SL Específic 
Programa d'Estudis 
Propis 

Establir les condicions 

de col·laboració entre 

les parts per a la 
realització i 
coordinació del 
Programa d'Estudis 
Propis, PEP en 
Gastronomia del 

Mediterraneo de 60 
crèdits ECTS, d'acord 
amb la Normativa 
sobre Ensenyaments 
Propis de la Universitat 

d'Alacant 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. En qualsevol 

moment abans de la 

finalització d'aquest 
període, les parts 
podran prorrogar de 
forma expressa l'acord 
per un nou període de 
fins a 4 anys 

addicionals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni i 
ho comunicarà per 

escrit amb almenys 3 
mesos d'antelació a la 

data en què es 
pretenga finalitzar 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

SALDUM VENTURES, 
SL 

Marc Marc 

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

i d’investigació que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DEL 
CONEIXEMENT 

Entrarà en vigor en el 

moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 

per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 

mesos d'antelació a la 

data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 

UNIVERS LOCAL, SL Marc Marc 

Establir unes vies per 
a la realització en 

comú d'activitats de 

divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 

signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 

obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni i 

ho comunicarà per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en què es 
pretenga finalitzar 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERS LOCAL, SL Específic 
Programa d'Estudis 
Propis 

Establir les condicions 

de col·laboració entre 
les parts referent al 
P.E.P. Gastronomia del 
Mediterrani d'acord 
amb la normativa 
d'Ensenyaments Propis 

de la UA 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en la 

data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 

prorrogarà per un nou 
període de fins a 4 
anys. No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
pot denunciar el 
conveni i ho 

comunicarà per escrit 

amb almenys 3 mesos 
d'antelació a la data 
en què es pretenga 
finalitzar 

 

 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 

 
 

 
 
 

 
Alacant, 22 de març de 2018. 


