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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

APPLYNANO SOLUTIONS 
S.L. 
Exp. 2021CON031697 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela Prog 
Doctorat 
Industrial 

Realització d'un doctorat industrial 
amb empresa vinculada al Parc 
Científic, dins del programa 
d'Enginyeria Química, finançat 
parcialment mitjançant convocatòria 
de l'Agència Valenciana de la 
Innovació (resolució de 14 de gener 
de 2021, DOGV de 21 de gener de 
2021). Per a poder sol·licitar 
aquesta ajuda, és preceptiu la 
signatura del present conveni de 
doctorat industrial entre l'empresa i 
la UA 

DPTO. INGENIERIA 
QUIMICA 

Entrarà en vigor en el moment de la 
seua signatura i s'extingirà quan 
finalitzen les causes i finalitats que el 
van motivar, i en tot, els quatre anys 
de la seua signatura. 

ASSOCIACIÓ 
ESPANYOLA CONTRA EL 
CÀNCER, JUNTA 
PROVINCIAL D'ALACANT 
Exp. 2021CON017246 

CONVENI MARC  Establir unes vies per a la realització 
en comú de les activitats de 
divulgació, formació i investigació, 
que redunden en benefici de les 
dues institucions 

VICERECTORAT 
D'INFRAESTRUCTURES, 
SOSTENIBILITAT I 
SEGURETAT LABORAL 

Entrarà en vigor en el moment de la 
signatura i tindrà una vigència de 
tres (3) anys, que es prorrogaran 
tàcitament per períodes d'igual 
duració, excepte denúncia per escrit 
de qualsevol de les parts, que haurà 
de fer-se amb 2 mesos d'antelació. 
 

BIOARRAY, SL 
Exp. 2021CON007235 

CONVENI MARC  Conveni per a la realització 
d'activitats de divulgació, formació i 
investigació 

ALCARAZ MAS, LUIS 
ANTONIO. DEPT. 
AGROQUÍMICA I 
BIOQUÍMICA (FACULTAT 
CIÈNCIES) 

Entrarà en vigor en el moment de la 
signatura i tindrà una vigència de 
tres (3) anys, que es prorrogaran 
tàcitament per períodes d'igual 
duració, excepte denúncia per escrit 
de qualsevol de les parts, que haurà 
de fer-se amb 2 mesos d'antelació. 
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BRAS DEL PORT, SA 
Exp. 2021CON010418 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Treball final de 
grau/màster 

Col·laboració en la realització de 
TFG/MÀSTER  

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys, des del moment de la 
signatura. 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 2 mesos d'antelació a 
la data en què pretenga donar-se per 
finalitzat  
 

CONSELLERIA 
D'ECONOMIA 
SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ 
I TREBALL 
Exp. 2021CON007157 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria Regular l'accés, la utilització i la 
introducció de dades en el Canal 
d'Accés Únic de la Generalitat per 
part de les entitats col·laboradores 
que el subscriguen, en la seua 
atenció a les persones 
emprenedores. 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

1 any, després de la signatura del 
contracte 

CONSELLERIA DE 
POLITICA TERRITORIAL, 
OBRES PÚBLIQUES, I 
MOBILITAT 
Exp. 2021CON019153 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Realització de 
congressos, 
cursos, jornades 
i seminaris 

Col·laboració per a la realització 
d'actes de divulgació, participació i 
estudi en l'àmbit de la planificació 
territorial i les infraestructures. 
 

VICERECTORAT 
D'INFRAESTRUCTURES, 
SOSTENIBILITAT I 
SEGURETAT LABORAL 

31/12/2021 

CONSELLERIA 
D'HABITATGE I 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMATICA 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Creació i 
desenvolupament 
de càtedra 

La realització de les activitats de la 
Càtedra de Nova Transició Verda 
durant l'exercici 2021 

SECRETÀRIA GENERAL 31/12/2021 
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DISRUPTIVE 
CONSULTING, SL 
Exp. 2021CON023751 

CONVENI MARC  Aquest conveni es consolida en la 
necessària col·laboració publica i 
privada que sorgeix davant del nou 
desafiament que suposa l'etapa 
post-covid respecte a la 
ciberseguretat 

INS. INTERUNIVERSITARI 
D'ECONOMIA 
INTERNACIONAL 

Entrarà en vigor en el moment de la 
signatura i tindrà una vigència de 
tres (3) anys, que es prorrogaran 
tàcitament per períodes d'igual 
duració, excepte denúncia per escrit 
de qualsevol de les parts, que haurà 
de fer-se amb 2 mesos d'antelació. 

ECO DIGITAL 
LEARNING, SL 
Exp. 2021CON032026 

CONVENI MARC  Aprovació pel Consell de Govern el 
conveni marc entre la Universitat 
d'Alacant i ECO LEARNING 

IU D'INVESTIGACIÓ 
D'ESTUDIS SOCIALS 
D'AMERICA LLATINA 

Entrarà en vigor en el moment de la 
signatura i tindrà una vigència de 
tres (3) anys, que es prorrogaran 
tàcitament per períodes d'igual 
duració, excepte denúncia per escrit 
de qualsevol de les parts, que haurà 
de fer-se amb 2 mesos d'antelació 

FEDERACIÓ 
VALENCIANA DE 
MUNICIPIS I 
PROVÍNCIES 
Exp. 2021CON022438 
 

CONVENI MARC  Col·laboració entre les entitats en 
activitats de formació i 
transferència, que redunden en 
benefici de les dues parts 

OCHOA MONZO, JOSEP. 
DEPT. ESTUDIS JURÍDICS 
DE L'ESTAT (FACULTAT 
DRET) 

4 anys, des del moment de la 
signatura 

GREENE WASTE TO 
ENERGY, SL 
Exp. 2021CON010420 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Treball final de 
grau/màster 

Col·laboració per a la realització de 
TFG/Màster  

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys, des del moment de la 
signatura. 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 1 mes d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per 
finalitzat  
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HOSPITAL SANT VICENT 
DEL RASPEIG 
Exp. 2020CON209068 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria La col·laboració entre les parts per a 
la realització del programa de 
voluntariat "UAcompanya", inclòs en 
el Pla de Voluntariat "Amb tu+UA" 
 

VICERECTORAT 
D'IGUALTAT, INCLUSIÓ I 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL 

Fins al 31 de juliol del 2022. Podrà 
renovar-se successivament prèvia 
conformitat expressa de les parts, 
fins a un màxim de quatre anys. 
Aquesta renovació haurà de 
formalitzar-se amb caràcter previ al 
venciment del termini de vigència. 
 
 

INSTITUT CARTOGRÀFIC 
VALENCIÀ 
Exp. 2021CON031938 

CONVENI MARC  Conveni marc per al suport i el 
foment de les activitats de 
desenvolupament i d'investigació 
 

DELGADO MARCHAL, 
JOSE. DEPT. CIÈNCIES DE 
LA TERRA I DEL MEDI 
AMBIENT (FACULTAT 
CIÈNCIES) 

4 anys des del moment de la 
signatura. Posteriorment es podrà 
renovar per períodes iguals per acord 
unànime de les parts, que es 
produirà, si no es denuncia el conveni 
marc, en qualsevol moment anterior 
a la finalització del termini de 
vigència previst 
 

JESUS NAVARRO, SA 
Exp. 2021CON031726 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 22/11/2017) 

Modificació de les 
clàusules 

Modificar l'aportació econòmica 
acordada en el conveni signat el 22 
de novembre del 2017 

SECRETARIA GENERAL 2 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 
 

MINISTERI 
D'ASSUMPTES 
ECONÒMICS I 
TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL 
Exp. 2021CON034221 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra 
material 

Subscripció a la "Gestió Integrada 
de Serveis de Registres" (GEISER)  
 

SECRETARIA GENERAL 4 anys, que es podran prorrogar 
d’acord amb el que estableix l'art. 49, 
h) 2n de la Llei 40/2015 
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SYMBORG, SLU 
Exp. 2021CON009976 
 
 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela 
Programa de 
Doctorat 
Industrial 

Conveni per al desenvolupament 
d'un projecte de doctorat industrial 
amb l'empresa SYMBORG  

MARTIN MARTINEZ, JOSE 
MIGUEL. DEPT. QUÍMICA 
INORGÀNICA (FACULTAT 
CIÈNCIES) 

4 anys, des de la data de la signatura 

UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE MADRID, 
UNIVERSITAT DE 
VALLADOLID, 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA, 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D'ELX, 
UNIVERSITAT DE LA 
LAGUNA, UNIVERSITAT 
DE CASTELLA-LA MANXA 
Exp. 2021CON010476 
 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Màster oficial Adaptació del conveni subscrit l’any 
2014, que establia la pròrroga 
automàtica d'aquest, llevat que 
alguna de les parts presentara 
denúncia del conveni. Segons la 
disposició addicional octava de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic 
 

FACULTAT DE CIÈNCIES 4 anys, des del moment de la 
signatura; les parts podran acordar, 
de mutu acord, una única pròrroga 
expressa per un període de 4 anys, 
sempre que es compte amb l'informe 
favorable dels òrgans corresponents. 
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UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE MADRID, 
UNIVERSITAT DE 
BURGOS, 
UNIVERSITAT DE 
CÒRDOVA, 
UNIVERSITAT DE 
MÚRCIA 
UNIVERSITAT DE 
SEVILLA 
UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 
CARTAGENA 
UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE 
BARCELONA 
UNIVERSITAT DE 
BARCELONA  
Exp. 2020CON145193 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Màster oficial Creació del Nou Màster Universitari 
en Electroquímica. Ciència i 
Tecnologia 

FACULTAT DE CIÈNCIES 4 anys, des del moment de la 
signatura. Serà aplicable a partir del 
curs acadèmic 2021/22. 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. 

UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D'ELX, 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
Exp. 2021CON019782 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Màster oficial Col·laborar en l'oferta d'activitats 
pràctiques i formatives per a 
estudiants de les dues universitats, 
que comparteixen des de la seua 
posada en marxa la docència del 
màster interuniversitari en Història 
de la Ciència i Comunicació 
Científica 
 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

4 anys des del moment de la 
signatura, sempre que no hi haja 
denúncia escrita per cap de les parts, 
amb un preavís de 6 mesos 
d'antelació. Es podrà prorrogar, per 
acord exprés de les parts, per un 
màxim de 4 anys més 
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UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
Exp. 2021CON017167 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Màster oficial Renovació màster de Paleontologia 
Aplicada 

FACULTAT DE CIÈNCIES 4 anys, des del moment de la 
signatura. Sempre que no hi haja 
denúncia escrita per cap de les parts, 
amb un preavís de 6 mesos 
d'antelació. En qualsevol cas, les 
parts hauran de finalitzar el 
desenvolupament de les accions 
iniciades en el moment de la 
notificació de la denúncia del 
conveni. 
Es podrà prorrogar, per acord exprés 
de les parts, per un màxim de 4 
anys. 

UNIVERSITAT JAUME I, 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALÈNCIA, 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA, 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D'ELX 
Exp. 2021CON022043 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 9/1/2017) 

Renovació de 
vigència i 
Modificació de les 
clàusules 

Pròrroga de l’acord de col·laboració 
per a la realització conjunta del curs 
de formació pedagògica i didàctica 
que condueix a l'obtenció de la 
certificació oficial que acredita estar 
en possessió de la formació 
equivalent a l'exigida en l'art.100 de 
la LO 2/2006, de 3 de maig, 
d'educació, per a aquelles persones 
que, per raons derivades de la seua 
titulació, no puguen accedir als 
estudis de màster que habilita per a 
l'exercici de les professions de 
professor d'educació secundària 
obligatòria i batxillerat, formació 
professional i ensenyaments 
d'idiomes 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIS, QUALITAT I 
LLENGÜES 

30/09/2021 (durant el curs acadèmic 
2020/21) 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretaria General 

 

Alacant, 22 de febrer del 2021 
 

 


