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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ ALACANT PEL 
TURISME DE CREUERS 
Exp. 2019CON118548 

CONVENI 
MARC  

Establir col·laboració entre 
l'Associació Alacant pel Turisme de 
Creuers i la Universitat, per a oferir 
formació pràctica en creuers reals, 
tant per a estudiants de Turisme, 
com de Comunicació, com de Salut, 
Nutrició i Dietètica, Esports, 
Esdeveniments, Educació (accions 
ludico-educatives), atès que totes 
les àrees convergeixen durant un 
creuer  
 

TORRES VALDÉS, ROSA 
MARIA. DEPT. 
COMUNICACIÓ I 
PSICOLOGIA SOCIAL 
(FACULTAT CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

3 anys, 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  pretenga  donar-se per 
finalitzat 

ASSOCIACIÓ 
D’INVESTIGACIÓ PER A LA 
INDÚSTRIA DEL CALÇAT I 
CONNEXES, INESCOP 
EXP. 2019CON114571 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Treball final de 
grau/màster 

Aquest conveni específic té com a 
objectiu establir les condicions de 
col·laboració entre la Universitat 
d'Alacant i INESCOP referent 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 
Universitat d'Alacant. 

RUBIO BARBER, GEMMA 
MARIA. DEPT. QUÍMICA 
ANALÍTICA, NUTRICIÓ I 
BROMATOLOGIA (FACULTAT 
CIÈNCIES) 

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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AJUNTAMENT DE BAILÉN 
Exp. 2019CON124302 

CONVENI 
MARC  

El Conveni contribuirà a emmarcar 
i coordinar l'actuació de 
l'Ajuntament de Bailén, a través del 
Museu de la Batalla de Bailén, i de 
la Universitat d'Alacant; que 
col·laborarà en matèria 
d'assessorament, intercanvis 
d'informació i realitzacions, en els 
camps de la investigació i la 
tecnologia dels camps de batalla 
relacionats amb la guerra de 1808-
1814 i, particularment, amb el 
camp de batalla de Bailén 

ZURITA ALDEGUER, RAFAEL. 
DEPT. HUMANITATS 
CONTEMPORÀNIES 
(FACULTAT FILOSOFIA I 
LLETRES) 

Des del moment de la seua 
signatura fins a la finalització del 
projecte, el 30 d'abril de 2021. No 
obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el Conveni, 
si ho comunica per escrit a l'altra 
part amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat.  

 
 
AJUNTAMENT DE 
BENIDORM 
Exp. 2019CON110097 
 
 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 7/11/2018) 

Patrocini/concessió 
beca 

Mantenir la col·laboració entre les 
parts, per al curs 2018-2019 

VICERECTORAT D'ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

 
1 any a partir del 7 de novembre 
del 2019 

AJUNTAMENT DE 
GUARDAMAR DEL SEGURA 
Exp. 2019CON122109 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Establiment d'Aula 
Universitària 

Renovació del conveni per a regular 
el funcionament de l'Aula 
Universitària a Guardamar del 
Segura   

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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AJUNTAMENT DE TIBI 
Exp. 2019CON114515 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Establiment d'Aula 
Universitària 

Establir en el municipi de Tibi una 
Aula Universitària 

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 

 
AJUNTAMENT DE VILLENA 
Exp. 2019CON116323 
 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 17/12/2018) 

Creació i 
funcionament de 
seus de la UA 

 
Modificar el conveni subscrit el 17 
de desembre de 2018, en el qual 
s'acordava el funcionament de la 
Seu Universitària en el municipi de 
Villena 
 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Vigència conveni signat 
17/12/2018: 4 anys, prorrogables 
expressament, pel període que 
s'acorde, fins a un màxim de 4 
anys addicionals 

 
BANC SANTANTER SA 
Exp. 2019CON129732 
 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 09/03/2017 

Ampliació de les 
clàusules 

 
 
S'acorda ampliar les clàusules 
sobre col·laboració acadèmica i 
institucional. Per a dotar un total 
de 8 beques en la convocatòria 
2019-2020 
 
 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA 

fins al 01/01/2021, llevat que 
amb 3 mesos d'antelació es 
denuncie  aquest per a la 
finalització per alguna de les 
parts. 
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CAFETERIA HAYGON 
Exp. 2019CON124846 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Cafeteria Haygón SL col·laborarà 
en la promoció i el foment de 
l'equip de futbol sala femení de la 
Secció Esportiva de la Universitat 
d'Alacant 
 
 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any després de la signatura del 
conveni. En qualsevol moment, 
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 a l'altra 
part amb almenys 3 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat. 

COMUNITAT DE REGANTS 
DE PLIEGO (MÚRCIA) 
Exp. 2019CON108756 

CONVENI 
MARC  

 
Conveni marc amb la Comunitat de 
Regants de Pliego (Múrcia), per a la 
col·laboració en activitats 
formatives pràctiques i 
d'investigació en matèria de 
desenvolupament local 
relacionades amb el Projecte 
Europeu d'Erasmus + 
"Multidisciplinary training in circular 
economy and smart valorisation of 
the rural area for new business 
models" 
 

I. INTERUNIVERSITARI 
D'ECONOMIA 
INTERNACIONAL 

4 anys, des de la data de la 
signatura, prorrogable per un 
període igual, previ acord exprés 
de les parts.  
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CONSELLERIA D'IGUALTAT 
I POLÍTIQUES INCLUSIVES 
Exp. 2019CON124999 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Concessió d'una subvenció a la UA 
per a la realització d'activitats que 
incorporen la perspectiva de 
gènere transversalment mitjançant 
el foment de la igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes 
com a eina de cohesió i 
enriquiment social, durant l'exercici 
2019  

VICERECTORAT DE 
RESPONSABILITAT SOCIAL, 
INCLUSIÓ I IGUALTAT 

Des de la signatura fins al 31 de 
desembre del 2019. 

 
 
CONSELLERIA 
D’INNOVACIÓ, 
UNIVERSITATS, CIÈNCIA I 
SOCIETAT DIGITAL 
EXP. 2019CON128915 
 
 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

 
 
La realització d'actuacions del 
Programa d'Alt Rendiment 
Acadèmic 2019 
 
 

VICERECTORAT D'ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

Des de l'1 de gener del 2019 al 31 
de desembre del 2019. 

CORTS VALENCIANES 
Exp. 2019CON118506 

CONVENI 
MARC  

Col·laborar en la difusió de 
l'activitat parlamentària en l'àmbit 
acadèmic i universitari, i en la 
formació de l'alumnat i del 
professorat de la Universitat 
d'Alacant, com també en 
l'organització de jornades, 
congressos, fòrums, seminaris, 
exposicions, etc., dirigits a aquests 
col·lectius i al conjunt de la societat 
valenciana 

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de la 
signatura, es podrà produir 
l’extinció anticipada o la pròrroga 
d’aquest d’acord amb les 
exigències establides en la 
legalitat vigent 
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DIETOPRO.COM 
Exp. 2019CON083031 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Posar a la disposició de la 
comunitat acadèmica implicada en 
el grau de Nutrició Humana i 
Dietètica de la UA, programari que 
permeta la gestió professional i 
divulgació científica en l'àrea de 
l'alimentació humana i dietètica; de 
manera que redunde en benefici de 
les dues parts 

HURTADO SANCHEZ, JOSE 
ANTONIO  
FACULTAT CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

 
1 any 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 
 

FEDERACIÓ D'ESQUAIX DE 
LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2019CON126556 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Col·laboració entre la Universitat 
d'Alacant i la Federació d'Esquaix 
de la Comunitat Valenciana per a la 
promoció i foment de l'esport de 
l'esquaix 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

2 anys després de la signatura del 
conveni. Les parts podran acordar 
la pròrroga d’aquest 
expressament, per un període de 
fins a 4 anys addicionals. 
Denunciable per les parts si ho 
comuniquen per escrit amb 
almenys 2 mesos d'antelació a la 
finalització del conveni. 

FUNDACIÓ ONCE PER A LA 
COOPERACIÓ I 
INTEGRACIÓ SOCIAL DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
Exp. 2019CON123078 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Facilitar la formació d'estudiants 
universitaris amb discapacitat 
mitjançant la posada a disposició a 
favor dels mateixos de productes 
de suport tecnològics amb els quals 
puguen cursar els seus estudis en 
igualtat de condicions que la resta 
d'estudiants 
 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ 

Des de la data de signatura fins al 
30/09/2020. 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 o 
l’extinció d’aquest 
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HERCULES D'ALACANT, 
CLUB DE FUTBOL, SAD. 
Exp. 2019CON130411 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

 
Establir la col·laboració entre les 
parts per a la promoció i el suport 
a l'esport universitari, en concret a 
l'equip de futbol de la UA 
 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any, i es pot denunciar amb un 
preavís de 2 mesos 

INSTITUT CERVANTES 
Exp. 2019CON080540 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Realització de 
congressos, cursos, 
jornades i seminaris 

Conveni per a la realització de 
cursos de formació de professors 
d'ELA 

PADILLA GARCIA, JOSE 
ANTONIO. DEPT. FILOLOGIA 
ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA 
GENERAL I TEORIA DE LA 
LITERATURA (FACULTAT 
FILOSOFIA I LLETRES) 

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 

ORGUE HENRY  
WILLIS III 
Exp. 2019CON114522 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Col·laborar en la restauració i 
muntatge de l'orgue Henry Willis 
III de Xixona.  

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys des de la signatura del 
conveni. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni si ho 
comunica per escrit a l'altra amb 
1 mes d'antelació a la data de 
finalització d'aquest. 
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ORIZON SISTEMES 
D’INFORMACIÓ, SL 
EXP. 2019CON106573 
 
 
 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 7/11/2018) 

Una altra matèria 
Prorrogar la duració del conveni per 
una temporada més, fins al 6 de 
novembre de 2020 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Des de la data de finalització 
7/11/2019, fins a una temporada 
més 2019/20. 

SAREB, SOCIETAT 
D'ACTIUS PROCEDENTS DE 
LA REESTRUCTURACIÓ 
BANCÀRIA, SA 
Exp. 2019CON127271 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

L'objecte d’aquest conveni és 
establir uns camins per a la 
realització en comú d'activitats 
d'innovació aplicada i emprenedoria 
que redunden en benefici de totes 
les entitats participants, 
concretament en l'àrea de proptech 
(aplicacions en l'àmbit de promoció 
immobiliària) 

VICERECTORAT DE CAMPUS 
I TECNOLOGIA 

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



 

 

   
  

 

CONVENIS NACIONALS  PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 22 DE NOVEMBRE DE 2019 
 

   

  
 

9 

UNIVERSITAT DE 
CASTELLA-LA MANXA 
Exp. 2019CON115722 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Treball final de 
grau/màster 

Conveni específic de col·laboració 
orientat a la integració de la 
formació i competències adquirides 
per part dels estudiants d'últim 
curs de grau i de màster de la 
Universitat d'Alacant i la Universitat 
de Castella-la Manxa, orientat a 
l'empresa 

PEIRO CLAVELL, 
VICTORIANO. DEPT. 
ECOLOGIA (FACULTAT 
CIÈNCIES) 

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 

UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D'ELX, 
ASSOCIACIÓ INSTITUT 
PROPATIENS 
Exp. 2019CON116393 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Creació i 
desenvolupament 
de càtedra 

Aportació econòmica per a creació 
de Càtedra interuniversitària "Del 
Pacient" 

SECRETARIA GENERAL 

3 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
unànimement i expressa la 
pròrroga d’aquest per un període 
de 3 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 

 

  
Esther Algarra Prats  
Secretària general 

 

 

  
  

  
Alacant, 19 de novembre del 2019  

 


