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CONSELL DE GOVERN DEL 23 D'OCTUBRE  DE 2013 
 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ATRIUM CULTURAL 
HERITAGE SERVICES Marc Marc 

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

Jaime Molina DEP. 
PREHISTÒRIA, 
ARQUEOLOGIA, HIST. 
ANTIGA, FILOL. 
GREGA I FILOL. 
LLATINA (FACULTAT 
DE FILOSOFIA I 
LLETRES) 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

COL·LEGI 
D'ENGINYERS DE 
CAMINS, CANALS I 
PORTS DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 

Específic Una altra matèria 

Acostar els alumnes de 
l'Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports 
de la UA al Col·legi 
d'Enginyers de 
Camins, Canals i Ports 
de la Comunitat 
Valenciana, al qual 
podran adscriure's una 
vegada acaben els 
estudis facilitant-los 
l'accés a activitats i 
serveis que presta, tot 
això a través de la 
figura de la 
precol·legiació. 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

1 any, prorrogable 
tàcitament per 
períodes iguals, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts, 
amb 1 mes d'antelació 
a la  data de la seua 
finalització o a la de les 
seues pròrrogues. 



 
 

2 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FACEPHI BIOMETRIA, 
SL Marc Marc 

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

VICERECTORAT DE 
TECN. D'INFORMACIÓ   

3 anys, renovable  
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per 
escrit a l'altra part amb 
almenys dos mesos 
d'antelació. 

FACEPHI BIOMETRIA, 
SL Específic Una altra matèria 

Desenvolupament d'un 
projecte d'integració 
de reconeixement 
facial en la plataforma 
Campus Virtual de la 
UA 

VICERECTORAT DE 
TECN. D'INFORMACIÓ  Indefinida 

FUNDACIÓ GENERAL 
DE LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT 

Addenda (al conveni 
signat 01/01/2004) Una altra matèria 

Denunciar el protocol 
núm. 37 i encomanar a 
la Fundació la gestió 
de l'Orquestra 
Filharmònica de la UA, 
dels Cursos d'Estiu 
Rafael Altamira, de les 
activitats que 
determine el Servei 
d'Esports, del Club 
Esportiu UA i 
d'enregistraments i 
edició de vídeos per a 
difusió d'activitats del 
Vic. de Cultura, Dep. i 
pol. Ling. (protocol 
núm. 40) 

VIC. DE PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Des de la data de 
signatura, i 
comprendrà totes les 
activitats 
desenvolupades a 
partir de l’01/10/2013; 
es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes anuals, llevat 
de denúncia o 
modificació expressa 
dels seus termes. 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ GENERAL 
DE LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT 

Addenda (al conveni 
signat 01/01/2004) Una altra matèria 

Encàrrec a la fundació 
de la gestió dels fons 
dels socis de 6 
projectes europeus 
emmarcats en el 
Programa African, 
Caribbean and Pacific 
Group of States, 
liderats per la UA,  a 
través de l'Oficina de 
Gestió de Projectes 
Internacionals 
(protocol núm.41) 

VICERECTORAT 
INVEST., DESEN. I 
INNOV. 

Fins al 07/10/2016, 
llevat de denúncia o 
modificació expressa 
dels seus termes. 

GENERALITAT 
VALENCIANA Específic Una altra matèria 

La realització d'accions 
formatives dirigides al 
col·lectiu de persones 
majors de 55 anys. 

UNIVERSITAT 
PERMANENT 

Fins al 31/12/2013, 
prorrogable de manera 
expressa. 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

MINISTERI 
D'ECONOMIA I 
COMPETITIVITAT 

Addenda (al conveni 
signat 26/04/2013) 

Modificació del 
clausulat 

Modificar la clàusula 
primera del conveni 
signat el 26/04/2013, 
ampliant el seu objecte 
a l'avaluació de la 
creació de 2 Instituts 
Universitaris de la UA: 
l'Institut Universitari 
d'Investigació en 
Arqueologia i Patrimoni 
Històric, i l'Institut 
Universitari 
d'Investigació d'Estudis 
de Gènere 

VICERECTORAT 
INVEST., DESAR. I 
INNOV. 

La mateixa del conveni 

ROTARY CLUB 
ALACANT COSTA 
BLANCA 

Marc Marc 

Establir vies per a la 
col·laboració mútua 
entre la UA i Rotary 
Club Alacant Costa 
Blanca 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a a 
el data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 



 
 

5 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ROTARY CLUB 
ALACANT COSTA 
BLANCA 

Específic Una altra matèria 

Establir les vies per a 
la realització 
d'activitats solidàries 
de voluntariat 
universitari, dins del 
marc d'actuació Rotary 
Universitas. 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS 

1 any, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar-ho, 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

SPECIAL TOURS 
MAJORISTES DE 
VIATGES, SA 

Marc Marc 

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

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D'INVESTIGACIONS 
TURÍSTIQUES 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a a 
el data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D'ELX 
 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 

Específic Màster 

L'organització i 
desenvolupament dels 
ensenyaments 
conjunts que permeten 
obtenir el títol oficial 
de màster universitari 
en Història de la 
Ciència i Comunicació 
Científica. 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIS, FORM. I 
QUAL. 

2 cursos acadèmics, 
prorrogables 
tàcitament per 
períodes de 2 cursos 
acadèmics, llevat de 
denúncia escrita per 
qualsevol de les parts, 
amb un preavís mínim 
de 3 mesos. 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 
 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específic Màster 

L'organització i 
desenvolupament dels 
ensenyaments 
conjunts que permeten 
obtenir el títol oficial 
de Màster Universitari 
en Història i Identitats 
en el Mediterrani 
Occidental (segles XV-
XIX) 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIS, FORM. I 
QUAL. 

6 anys des de la data 
de la signatura. Es 
prorrogarà 
automàticament cada 
curs acadèmic, llevat 
de denúncia escrita per 
qualsevol de les parts, 
amb una antelació 
mínima de 3 mesos. 

UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA Específic Màster 

L'organització i 
desenvolupament dels 
ensenyaments 
conjunts que permeten 
obtenir el títol oficial 
de màster universitari 
en Paleontologia 
Aplicada 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIS, FORM. I 
QUAL. 

2 cursos acadèmics, 
prorrogables 
tàcitament per 
períodes de 2 cursos 
acadèmics, llevat de 
denúncia escrita per 
qualsevol de les parts, 
amb un preavís mínim 
de 3 mesos. 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretària general 
 
 
 
 
Alacant, 21 d'octubre de 2013 


