
 
 

1 

CONSELL DE GOVERN DE 24 DE FEBRER DE 2015 
 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ACCIÓ CULTURAL DEL 
PAIS VALÈNCIA 

Marc Marc 
Col·laborar en 
activitats de caràcter 
cultural i lingüístic 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
POL. LING. 

2 anys prorrogable 
tàcitament excepte 
denúncia de qualsevol 
de les parts amb 3 
mesos d'antelació a la 
data de finalització o 

de renovació tàcita 

AGÈNCIA VALENCIANA 
DEL TURISME 

Específic 
Curs 
especialista/expert 

La coorganització i 
desenvolupament del 
II Curs d'Expert en 

Cuina Tecnològica 

Institut Universitari 

d’InvestigacionsTurísti
ques 

Des de l'1 de gener al 

31 de desembre de 
2015 

BANC SABADELL, SA Marc Marc 

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

de desenvolupament 
tecnològic en diverses 
matèries 

VICERECTORAT 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

2 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals, 
excepte denúncia de 
qualsevol de les parts, 
comunicada amb 

almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
què prevegen donar-lo 
per acabat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

BIONOSTRUM PEST 
CONTROL, SL 

Marc Marc 

Establir el marc de 
col·laboració entre 

BioNostrum i la UA a 
través de l'Institut 

CIBIO, per a 
desenvolupar treballs 
conjunts i recerques 
sobre biologia i control 
de plagues en el sector 
agrícola i de jardineria 

CENTRE 

IBEROAMERICÀ DE LA 
BIODIVERSITAT, 
CIBIO 

5 anys renovables 
tàcitament per 
períodes iguals. No 

obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 

denunciar-lo, 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 
pretenga donar-se per 

finalitzat 

CENTRE SUPERIOR 
D'IDIOMES DE LA 
UNIVERSITAT 
D'ALACANT, SAU 

Específic Una altra matèria 

La Universitat, per 
mitjà del Servei de 
Gestió de la 

Investigació i 
Transferència de 

Tecnologia, encomana 
al CSIUA, sota la 
direcció del 
Vicerectorat de 
Planificació Econòmica, 
la realització de les 
activitats del projecte 

2014-1-DE02-CA200-
001589 Competence 
Oriented Multilingual 

Adaptive Language 
Assessment and 
Training System 

VICERECTORAT 

PLANIFICACIÓ 
ECONOMICA 

Estarà vinculada a la 
del projecte Erasmus + 
COMALAT, excepte 
denúncia expressa 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ, 
CULTURA I ESPORT 

FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA SANT 

PAU CEU UNIVERSITAT 
CATOLICA DE 
VALÈNCIA SANT 
VICENT MARTIR 
UNIVERSITAT 
EUROPEA DE 

VALÈNCIA 
UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL 
VALENCIANA, VIU 

UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D'ELX 
UNIVERSITAT DE 

VALÈNCIA 
UNIVERSITAT JAUME I 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALÈNCIA 

Específic Una altra matèria 

Designar les 
universitats entitats 

col·laboradores per a 
la gestió de les 

convocatòries de les 
beques per a la 
realització d'estudis 
universitaris, ajudes 
complementàries de 
les beques a la 

mobilitat dels 
estudiants Erasmus i la 
compensació de la part 
de l'import de la taxa 

de matrícula que 
correspon sufragar a la 
GVA respecte dels 

alumnes beneficiaris 
de les beques del 
Ministeri d'Educació, 
Cultura i Esport 

SECRETARIA GENERAL 

Quatre anys que es 
podran prorrogar dos 
anys més per mutu 
acord de les parts 

DIPUTACIÓ 

PROVINCIAL 
D'ALACANT 

Específic Una altra matèria 

Facilitar a l'estudiant 

estranger la realització 
de pràctiques de 
formació en la 

Diputació d'Alacant, 
dins del marc d'estudis 
i a través de 

l'associació IAESTE 

VICERECTORAT 

D'ESTUDIANTS 

Fins al 31/12/2015, 
sens perjudici del 

període de justificació i 
pagament 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

Específic Una altra matèria 

Regular la difusió i 
promoció d'activitats 
culturals i esportives 

de la UA en els mitjans 
i instal·lacions de FGV 

Tram-Alacant i la 
promoció del TRAM en 
les activitats culturals i 
esportives que la UA 
publicite 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
POL. LING. 

Fins a 31/12/2015, 
renovable de manera 

expressa per 1 any 
més 

FUNDACIO JAUME 

BOFILL 
 
INSTITUT JOAN LLUIS 
VIVES 

Específic Una altra matèria 

Establir les condicions 
de desenvolupament i 
compliment normatiu 
de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de 

desembre, de 
protecció de dades de 

caràcter personal i del 
seu reglament en 
l'execució de 
l'enquesta Via 
Universitària: Accés, 
Condiciones 
d'Aprenentatge, 

Expectatives i Retorns 
dels Estudis 
Universitaris ' 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS 

El de la vigència del 

conveni per al 
desenvolupament del 
projecte Via 
Universitària: Accés, 
Condiciones 
d'Aprenentatge, 

Expectatives i Retorns 
dels Estudis 
Universitaris' 



 
 

5 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ ENRIQUE 
MONTOLIU 

Marc Marc 

Establir vies per a la 

realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de formació 
i de recerca que 

redunden en benefici 
de les dues parts 

José Antonio Larrosa 
DEP. GEOGRAFIA 
HUMANA (FACULTAT 
DE FILOSOFIA I 

LLETRES) 

3 anys renovables 
tàcitament per 
períodes iguals. No 

obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 

denunciar-lo, 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 
pretenga donar-se per 

finalitzat 

FUNDACIÓ SEUR Específic Una altra matèria 

La realització conjunta 

d'activitats de 
cooperació 

VICERECTORAT DE 

CAMPUS I 
SOSTENIBILIDA 

1 any, prorrogable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 

obstant això, les parts 
podran denunciar el 

conveni amb notificació 
prèvia per escrit, amb 
1 mes d'antelació, una 
vegada transcorregut 
el primer any del 
conveni 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

INAER HELICOPTEROS 

S.A.U. 
Específic 

Curs 

especialista/expert 

L'organització i 

coordinació del curs: 
Especialista Hems i 
Assistència Mèdica 
Aerotransportada 

Ángela Sanjuan  
DEP. INFERMERIA 

(FAC. CIÈNCIES DE LA 
SALUT) 

Es correspon amb la 
durada del curs. No 
obstant això, qualsevol 

de les parts podrà 
denunciar el conveni,  

comunicant-ho amb 
una antelació mínima 
d'1 mes a la data en la 
qual pretenga donar-se 
per finalitzat. 

MINISTERI 

D'EDUCACIÓ, 

CULTURA I ESPORT 

Específic Una altra matèria 

Formalitzar la 
comanda de gestió 
entre el Ministeri i la 
UA, perquè la CNEAI 
avalue l'activitat 

investigadora del 
professorat contractat 

de la UA 

VICERECTORAT 

INVEST., DESEN. I 

INNOV. 

Fins al 31/12/2015 

OFICINA 
D'HARMONITZACIÓ 
DEL MERCAT 
INTERIOR (MARQUES, 

DIBUIXOS I MODELS), 
OAMI 
 
OFICINA ESPANYOLA 

DE PATENTS I 
MARQUES 

Específic Una altra matèria 

Establir el marc de 
col·laboració per a la 

difusió i promoció de 
l'educació dels drets de 
propietat intel·lectual i 
industrial 

Julián López DEP. 
DRET CIVIL 
(FACULTAT DE DRET) 

Començarà el curs 
acadèmic 2015/16 i 
estarà vigent per un 
període de temps no 
especificat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

SOCIETAT ESTATAL 
D'ACCIÓ CULTURAL 

Específic Una altra matèria 

La celebració de la 
versió itinerant de 
l'exposició «Generació 

del 14. Ciència i 
modernitat» 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 

POL. LING. 

Fins al desmuntatge de 
l'exposició o, si escau, 
fins al compliment 

efectiu de l'estipulat en 
el conveni 

SOCIETAT 
VALENCIANA DE 

MEDICINA 
PAL·LIATIVA 

Específic 
Curs 

especialista/expert 

L'organització i 
coordinació del curs: 

Especialista en Cures 
Pal·liatives  

María Josefa Cabañero 
DEPT. ENFERMERIA 

(FAC. CIÈNCIES DE LA 
SALUT) 

Es correspon amb la 
durada del curs. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni,  

comunicant-ho amb 
una antelació mínima 
d'1 mes a la data en la 
qual pretenga donar-se 
per finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
COMPLUTENSE DE 
MADRID 

UNIVERSITAT DE LA 
LAGUNA 

UNIVERSITAT DE LAS 
PALMAS DE GRAN 
CANÀRIA 
UNIVERSITAT DE 
MÚRCIA 
UNIVERSITAT MIGUEL 

HERNANDEZ D'ELX 
UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 
CARTAGENA 

UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
UNIVERSITAT 

POLITECNICA DE 
VALÈNCIA 

Específic Una altra matèria 
Compra del producte 
bibliogràfic 
Sciencedirect 2015 

SIBID 

Des de l'1 de gener de 
2015 fins a la 
liquidació definitiva de 
les obligacions que s’hi 
preveuen 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE 

BARCELONA 

Marc Marc 

Promoure les relacions 
i fomentar l'intercanvi 
d'informació en 

matèria de recerca i 
innovació de medi 

ambient i sostenibilitat 
entre les dues 
universitats i promoure 
la participació conjunta 
en projectes de de 
recerca en innovació 

europeus, 
internacionals o 
nacionals 

INSTITUT 
INTERUNIVERSITARI 

DE GEOGRAFIA 

2 anys, prorrogable 
per períodes iguals, 
excepte denúncia de 
qualsevol de les parts 

amb 6 mesos 
d'antelació a la data de 
finalització 

VALDISME, SL Específic Una altra matèria 

La ubicació per part de 
VALDISME en la UA 

d'uns terminals 
automàtics de 
recarrega de títols de 
transport, de telefonia 
i de venda d'entrades, 
com a prova pilot 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

1 any, prorrogable de 

manera expressa per 
un màxim d'1 any. En 

el termini màxim de 2 
mesos anteriors a la 
seua finalització, 
VALDISME haurà de 
tramitar-ne la 
pròrroga. 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 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

VECTALIA Marc Marc 

Establir vies per a la 

realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de formació 
i de recerca que 

redunden en benefici 
de les dues parts 

SECRETÀRIA GENERAL 

3 anys renovables 
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 

acabat 

VECTALIA Específic Creació de càtedra 

La creació de la 

càtedra institucional 
Vectalia Mobilitat 
adscrita a la UA 

SECRETÀRIA GENERAL 

3 anys renovables 
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 
acabat 

 
 

Aránzazu Calzada González 
Secretària General 
 

 
 
Alacant, 20 de febrer de 2015 


