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CONSELL DE GOVERN DE 25 DE FEBRER DE 2016 

 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ DE LA 
EMPRESA FAMILIAR 
 

FUNDACIÓ MANUEL 
PELAEZ CASTILLO DE LA 
CV 
 
 INSTITUT DE LA 
EMPRESA FAMILIAR 
 

MERCADONA, SA 

Específic 
Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

Desenvolupament de 
la Càtedra Manuel 
Peláez Castillo de 
l'Empresa Familiar de 
la Universitat d'Alacant 

SECRETARIA GENERAL 

Curs acadèmic 2015-
16. No obstant açò, es 
prorrogarà tàcitament 
pels successius cursos 
acadèmics, llevat de 
denúncia expressa 

d'una de les parts amb 
almenys 2 mesos 
d'antelació a la data 
que pretenga finalitzar 

ASSOCIACIÓ DE LA 
PREMSA ESPORTIVA 
D’ALACANT 

Específic Altra matèria 

Difusió de l'esport 
universitari a través 
dels mitjans de 
premsa de la província 
d'Alacant 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 

POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Indefinida. No obstant 
açò, qualsevol de les 
parts podrà denunciar 
el Conveni amb la 

comunicació per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data 
de finalització 

AJUNTAMENT D’ALACANT Específic Altra matèria 

L'Ajuntament 

d'Alacant habilita a la 
UA perquè procedisca 
a l'obertura a l'ús 
públic dels vials i 
infrestructures de 
serveis del PERSDUA 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDAD 

Des de la signatura i 
estarà vigent llevat de 

denúncia de qualsevol 
de les parts, 
comunicada amb una 
antelació mínima de 2 
mesos a la data en 
què pretenga donar-se 
per finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT D’ALTEA Específic 
Establiment d’Aula 
Universitaria 

Establir a Altea un 
Aula Universitària de 
la UA per a la 

realització de cursos, 
seminaris i de totes 

aquelles activitats 
pròpies d'un aula 
universitària 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

1 any, que es 
prorrogarà tàcitament 

per períodes d'igual 

durada, fins a un 
màxim de 4 anys, 
sempre que no siga 
denunciat de manera 
expressa per alguna 
de les parts 

AJUNTAMENT DE 
CREVILLENT 

Marc Marc 

Establir 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 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Indefinida 

AJUNTAMENT DE 
MONÒVER 

Específic 
Establiment d’Aula 
Universitaria 

Establir a Monòver un 
Aula Universitària de 
la UA per a la 
realització de cursos, 
seminaris i de totes 
aquelles activitats 

pròpies d'un aula 
universitària 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

1 any, que es 
prorrogarà tàcitament 
per períodes d'igual 
durada, fins a un 

màxim de 4 anys, 
sempre que no siga 
denunciat de manera 
expressa per alguna 
de les parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT DE 
NOVELDA 

Específic 
Establiment d’Aula 
Universitaria 

Establir a Novelda un 
Aula Universitària de 
la UA per a la 

realització de cursos, 
seminaris i de totes 

aquelles activitats 
pròpies d'un aula 
universitària 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

1 any, que es 
prorrogarà tàcitament 

per períodes d'igual 

durada, fins a un 
màxim de 4 anys, 
sempre que no siga 
denunciat de manera 
expressa per alguna 
de les parts 

 
AJUNTAMENT DE 
ONTINYENT 
 
CAIXA ONTINYENT 

 

ONTINET.COM, SLU 
 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 

Específic 

Creació i 

desenvolupament de 

càtedra 

La creació de la 
“Càtedra Universitària 
Ajuntament 
d'Ontinyent- Caixa 

Ontinyent - Eset per a 
la innovació i 
configuració de 

territoris intel·ligents” 

SECRETARIA GENERAL 

Anual. Es podrà 
prorrogar per acord 

exprés per períodes 
anuals naturals 

AJUNTAMENT D’ORBA Específic 
Establiment d’Aula 
Universitaria 

Establir a Orba un 
Aula Universitària de 

la UA per a la 
realització de cursos, 
seminaris i de totes 
aquelles activitats 

pròpies d'un aula 
universitària 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

1 any, que es 
prorrogarà tàcitament 
per períodes d'igual 
durada, fins a un 
màxim de 4 anys, 
sempre que no siga 

denunciat de manera 
expressa per alguna 
de les parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT DE SANT 
JOAN D’ALACANT 

Específic 
Establiment d’Aula 
Universitaria 

Establir a Sant Joan 
d’Alacant un Aula 
Universitària de la UA 

per a la realització de 
cursos, seminaris i de 

totes aquelles 
activitats pròpies d'un 
aula universitària 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

1 any, que es 
prorrogarà tàcitament 

per períodes d'igual 

durada, fins a un 
màxim de 4 anys, 
sempre que no siga 
denunciat de manera 
expressa per alguna 
de les parts 

AJUNTAMENT DE 
VILLENA, EL FABRICANTE 

DE ESPHERAS COOP. V. 

Específic Altra matèria 

Organitzar "EL CASC, 

certamen d'activació 
cultural. 4ª edició" 
(del 21 al 30 de juliol 
de 2016) en el Marc 

dels Cursos d'Estiu 
Rafael Altamira que 
ofereix la UA 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

Fins al compliment de 
les seues obligacions 
que cadascuna de les 
parts assumeix. Es 
podrà prorrogar 

anualment sempre 

que les parts 
manifesten la seua 
conformitat 

CONSELL SUPERIOR 
D’INVESTIGACIONS 
CIENTÍFIQUES, CSIC 

Específic Altra matèria 

Formalitzar el 
reconeixement pel 

CSIC de la Unitat 
"Ciència i Tecnologia 
de Materials 
Funcionals" de la UA 
com a Unitat 
Associada d'I+D+i al 

mateix, a través de 
l'Institut de Ciència de 
Materials de Madrid 

VICERECTORAT 
INVEST., DESENVOL. I 
INNOV. 

3 anys, llevat que 
concórrega alguna de 
les causes de resolució 
previstes en la 
clàusula anterior 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

DIVERSITAT ASSOC.PER 
LA IGUALTAT DE LESB., 

GAIS, TRANSEXUALS, 
TRANSGÈNERE, 

TRAVESTIS, BISEXUALS E 
INTERSEX.COM.ALACANT 

Específic 
Realització de 
congressos, jornades i 
seminaris 

La col·laboració entre 
ambdues institucions 

en les "Jornades sobre 

dones visibles en la 
diversitat" que es 
realitzaran en la Seu 
Universitària de Sant 
Ferran els dies 8 al 12 
de març de 2015 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

L'especificada en la 
clàusula primera del 
conveni 

FEDERACIÓ DE VOLEIBOL 
DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

Marc Marc 

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

formació i de recerca 

que redunden en 
benefici d'ambdues 
parts 

SECRETARIA GENERAL 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 

denunciar-ho, amb la 

comunicació per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data 
de finalització 

FUNDACIÓ GENERAL DE 
LA UNIVERSITAT 
D’ALACANT 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) 

Altra matèria 

L'encomana a la 

Fundació, a través de 
l'Escola de Negocis, de 
la gestió dels 
ensenyaments 
corresponents als 
cursos de postgrau i 

especialització que se 
citen en l'Addenda a 
desenvolupar durant el 
curs acadèmic 2015-
16 

VICERECTORAT 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Coincident amb la 
finalització i 
tancament dels cursos 

citats 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Marc Marc 

Establir un marc 
d'actuació per a la 

cooperació en 

activitats de formació 
del personal i recerca 
científica en l'àmbit de 
la seguretat i la 
resposta a les 
emergències 

FACULTAT DE DRET 

3 anys, prorrogant-se 
tàcitament per 

períodes d'igual 

durada, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 
d'antelació 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D’ELX 

 

UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 

Específic Altra matèria 

Implantació d'un 
procediment 
excepcional de canvi 

d'estudis universitaris 
oficials de grau 
aplicable a estudiants 

que acrediten la 
situació de víctima de 
violència de gènere 

SECRETARIA GENERAL 

Anual, prorrogable 
tàcitament períodes 

també anuals. Es 

podrà denunciar 
expressament amb un 
preavís de 3 mesos a 
la finalització de la 
seua vigència 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

HOSPITAL UNIVERSITARI 

DE LA RIBERA 

 
HOSPITAL UNIVERSITARI 
DE TORREVELLA 
 
HOSPITAL UNIVERSITARI 
DEL VINALOPÓ 

Addenda (al convenio 
firmado 27/09/2014) 

Adhesió 

L'adhesió de l'Hospital 
Universitari de la 

Ribera al conveni per a 

la creació de la 
"Càtedra de 
Vacunología Valmis" i 
l'aportació del mateix 
de 20.000€ anuals 
durant la vigència del 

conveni 

SECRETARIA GENERAL La del conveni 

NEOTECTON SL Marc Marc 

Establir 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’INVESTIGACIÓ 
INFORMÀTICA 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. Es 
podrà denunciar per 

escrit per qualsevol de 

les parts amb una 
antelació de 2 mesos 
a la data en què es 
pretenga finalitzar 

 

 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
 

 
Alacant, 23 de febrer de 2016. 


