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CONSELL DE GOVERN DE 23 DE MARÇ DE 2017 
 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ACADEMIC LANGUAGE 
INSTITUTE Específic Altra matèria 

Col·laborar en la 
mobilitat internacional 
i el desenvolupament 
d'activitats 
acadèmiques i 
culturals per part 
d'estudiants estrangers 
i personal d'ALI en la 
UA 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

4 anys, es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes d'1 any, llevat 
denúncia de qualsevol 
de les parts amb un 
preavís de 6 mesos 

AGÈNCIA VALENCIANA 
DEL TURISME Específic Altra matèria 

Establir un acord de 
col·laboració per a la 
realització conjunta en 
2016 de projectes de 
recerca i innovació en 
benefici del sector 
turístic valencià 

SECRETARIA GENERAL 

Des de la seua 
signatura fins a la 
finalització de les 
actuacions previstes i, 
en tot cas, fins al 15 
de desembre de 2016, 
data límit per a la 
justificació de les 
actuacions 

AJUNTAMENT DE 
BENASSAU Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de formació 
i de recerca que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LENGÜES 

Indefinida 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT DE 
BENICARLÓ Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de formació 
i de recerca que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LENGÜES 

Indefinida 

AJUNTAMENT DE 
XÀTIVA Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de formació 
i de recerca que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LENGÜES 

Indefinida 

ASSOCIACIÓ DE 
PARALÍTICS 
CEREBRALS 
D’ALACANT, APCA 

Específic Altra matèria 

Establir les línies de 
col·laboració entre la 
UA, a través de la 
Càtedra Santander-UA 
de Transformació 
Digital, i APCA per a 
l'assessorament i 
recerca en l'àmbit de 
facilitar als associats 
d'APCA la incorporació 
a la realitat digital amb 
la fi principal 
d'aconseguir una 
major integració social 
del col·lectiu de 
persones amb paràlisi 
cerebral 

SECRETARIA GENERAL 

1 any. En qualsevol 
moment abans de la 
finalització del termini, 
els signants podran 
acordar per unanimitat 
la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 
anys addicionals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el Conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual es 
pretenga finalitzar 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CIUTAT DE LES ARTS I 
LES CIÈNCIES, S.A. 
CACSA 

Específic Altra matèria 

La realització de 
l'activitat "Desafiament 
Robot, 9ª Edició de 
"Desafiament Robot 
2017" 

Francisco A. Pujol 
DEPT. TECNOLOGIA 
INFORMÀTICA I 
COMPUTACIÓ (ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR) 

Fins a la finalització de 
l'activitat, és a dir, el 
13 de maig de 2017 

CONFEDERACIÓ 
EMPRESARIAL DE 
SOCIEDATS LABORALS 
D’ESPANYA, CONFESAL 

Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de formació 
i de recerca que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D’ESTUDIS SOCIALS 
D’AMÈRICA LLATINA 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el Conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit a l'altra part 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
què pretenga donar-se 
per finalitzat 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARÈNCIA, 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

Específic Altra matèria 

La realització 
d'activitats 
relacionades amb la 
transparència, la 
participació i l'accés a 
la informació pública, 
durant l'exercici 2017 

SECRETARIA GENERAL 

Des de la seua 
signatura fins al 31 de 
desembre de 2017, 
sense perjudici de 
l'establit en la clàusula 
3ª en relació a les 
despeses prèvies a la 
signatura 

CONSORCI DE 
COMPENSACIÓ 
D’ASSEGURANCES 

Addenda (al conveni 
signat 01/09/2010) 

Renovació de vigència i 
modificació del 
clausulat 

Prorrogar el conveni 
per a l'edició 2016-
2017 del Master 
universitari en 
Planificació i Gestió de 
Riscos Naturals i 
incloure una clàusula 
addicional 

I.INTERUNIVERSITARI 
DE GEOGRAFIA 

Curs 2016-2017 amb 
possibilitat de pròrroga 
fins a un màxim de 4 
anys. La pròrroga 
necessitarà acord 
exprés 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ENERGY SISTEM 
TECHNOLOGY SA Específic Altra matèria 

Col·laborar en la 
formació dels 
estudiants de Grau i 
Master de l'Escola 
Politècnica Superior 
mitjançant la dotació 
d'un laboratori amb 
material de l'empresa 
per a la realització de 
pràctiques, impartició 
de seminaris/xerrades, 
i l'oferta de pràctiques 
d'empresa, així com 
treballs fi de grau i/o 
master 

ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals 

FOGUERA SENECA-
AUTOBUSOS 
D'ALACANT 

Específic Altra matèria 

La promoció de les 
Fogueres de Sant Joan 
en l'àmbit de la 
Universitat 

SECRETARIA GENERAL 

La durada de l'activitat 
objecte del conveni. 
Qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni i ho 
comunicarà per escrit 
amb 2 mesos a la data 
en què pretenga 
finalitzar-se 

GOOGLE SPAIN, SL Addenda (al convenio 
firmado 24/01/2014) 

Renovación de vigencia 
y modificación del 
clausulado 

Renovar la vigència del 
conveni i modificar els 
detalls del projecte 
inclòs en l'annex A de 
el conven 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

Des del 01/01/2017 
fins al 31/12/2017 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

INSTITUT SUPERIOR 
D'ENSENYAMENTS 
ARTÍSTICS DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA, ISEACV 

Marc Marc 

Impulsar i coordinar 
l'inici d'activitats 
docents i 
investigadores 
d'interès comú sobre la 
música, la dansa, l'art 
dramàtic, la ceràmica i 
el disseny 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

4 anys. serà 
prorrogable per 
períodes de la mateixa 
durada mitjançant 
acord exprés de les 
parts, sempre que es 
compte amb l'informe 
favorable dels òrgans 
corresponents 

INSTITUT 
TECNOLÒGIC DEL 
CALÇAT I CONNEXES, 
INESCOP 

Específic Altra matèria 

La realització 
d'activitats de recollida 
i tractament 
d'informació del sector 
calçat 

Martín Sevilla 
DEPT. ANÀLISI 
ECONÒMICA APLICADA 
(FACULTAT 
D’ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

Des de la seua 
signatura fins al 31 de 
desembre de 2017. 
Serà prorrogable per 
anualitats per expressa 
voluntat de les parts. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà, en tot moment, 
formular denúncia 
escrita amb una 
antelació mínima d'1 
mes a la data en què 
es pretenga finalitzar 

 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
Alacant, 22 de març de 2017. 


