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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ALFREDO IÑESTA, SL 
Exp. 2019CON082973 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Treball final de 
grau/màster 

La col·laboració per a la 
realització de treballs de final de 
grau /màster entre la UA i Alfredo 
Iñesta, SL  

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
ANTONIO. DEPT. 
AGROQUÍMICA I 
BIOQUÍMICA (FACULTAT 
CIÈNCIES) 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment i 
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 amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per 
finalitzat 

ASSOCIACIÓ 
COMUNITAT GREGA 
D’ALACANT 
Exp. 2019CON095287 

CONVENI MARC  

Establir les condicions de 
col·laboració entre les parts per al 
desenvolupament d’activitats 
conjuntes per mitjà del 
desenvolupament dels oportuns 
convenis específics 

FACULTAT DE FILOSOFIA 
I LLETRES 

3 anys des de la data de 
signatura, 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 es pretenga donar-se per 
finalitzat 

AJUNTAMENT D’ALACANT 

2019CON074802  

 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Patrocini/Concessió 
beca 

Facilitar l’adquisició de 
coneixements en l’àmbit del 
màster d’Arrossos i Alta Cuina 
Mediterrània 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I FORMACIÓ 

Durant l’any 2019. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 
1 mes d’antelació a la data en què 
es pretenga donar-se per finalitzat 
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AJUNTAMENT DE PEGO 
Exp. 2019CON094580 
 
 
 
 
 

CONVENI MARC  

Establir camins per a fer 
activitats de divulgació, de 
formació i d’investigació en comú 
que redunden en benefici de les 
dues parts 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I FORMACIÓ 

Des de la data de signatura, i la 
seua duració serà indefinida. Les 
parts podran modificar-lo per 
mutu acord o denunciar-lo, si ho 
comunica, per escrit, amb dos 
mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 

CONSELLERIA DE 
SANITAT UNIVERSAL I 
SALUT PÚBLICA 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ 
2019CON095462 

 CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

El desenvolupament de la 
Fundació de la Comunitat 
Valenciana per a la gestió de 
l’Institut d’Investigació Sanitària i 
Biomèdica  

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

4 anys. No obstant això es podrà 
prorrogar per anualitats 
successives per acord exprés de 
les parts 

DIETOPRO.COM 
Exp. 2019CON083024 CONVENI MARC  

Establir uns camins per a la 
realització en comú d’activitats de 
divulgació, de formació i 
d’investigació que redunden en 
benefici de totes dues parts 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

3 anys des de la data de 
signatura, 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 es pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ESATUR 
Exp. 2019CON079410 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Col·laborar en la promoció i el 
foment de l’equip de futbol i 
voleibol femení de la Secció 
Esportiva de la Universitat 
d’Alacant amb l’aportació de 
3.000 € 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any des de la data de signatura. 
En qualsevol moment i 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 amb almenys 
3 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per 
finalitzat 

FUNDACIÓ AYUDA EN 
ACCIÓN 
Exp. 2019CON092498 
 

CONVENI MARC  

Establir uns camins per a la 
realització en comú d’activitats 
col·laboratives educatives i 
culturals, que redunden en 
benefici de les dues parts 
 

VICERECTORAT DE 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, INCLUSIÓ I 
IGUALTAT 

3 anys des de la data de 
signatura, 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 es pretenga donar-se per 
finalitzat. Podrà així mateix ser 
anul·lat, modificat o ampliat per 
mutu acord de les parts 

INSTITUT 
D’INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA LA FE - 
FUNDACIÓ 
INVESTIGACIÓ HOSPITAL
UNIVERSITARO I 
POLITÈCNIC LA FE, CV 
Exp. 2019CON072316 

CONVENI MARC  

Plantejar el desenvolupament 
d’estratègies conjuntes que 
permeten obtenir evidències 
científiques que s’incorporen a 
l’activitat d’atenció per part dels 
professionals de la salut 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

Entrarà en vigor en el moment de 
la seua signatura i la vigència serà 
de cinc anys, renovable tàcitament 
per períodes iguals. 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 
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PITU LOSADA PADEL 
ACADEMY 
Exp. 2019CON079416 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Suport, promoció i foment de la 
pràctica esportiva del pàdel 
universitari 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

2 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment i 
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 amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per 
finalitzat 

SUMAMOOS BI & 
DIGITAL CHANNELS SL 
Exp. 2019CON076550 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Treball final de 
grau/màster 

Col·laboració en la realització de 
treball final de grau/màster 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment i 
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 amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per 
finalitzat 
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TESLA IMAGEN, SL 
Exp. 2019CON073125 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Col·laborar en la promoció i el 
foment de l’equip de futbol sala 
femení de la Secció Esportiva de 
la Universitat d’Alacant 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any des de la data de la 
signatura, en qualsevol moment i 
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 3 mesos d’antelació 
a la data en què pretenga donar-
se per finalitzat 

UNIVERSITAT CARDENAL 
HERRERA CEU 
Exp. 2019CON080298 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Utilització de places per a 
pràctiques de les titulacions de la 
Facultat de Ciències de la Salut 
de la Universitat d’Alacant i del 
CEU Cardenal Herrera en els 
centres de la Conselleria de 
Sanitat de la província d’Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

1 curs acadèmic. En qualsevol 
moment i 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 amb 
almenys 3 mesos d’antelació a la 
data en que pretenga donar-se per 
finalitzat 
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UNIVERSITAS XXI 
SOLUCIONS I 
TECNOLOGIA PER A LA 
UNIVERSITAT, SA 
Exp. 2019CON083642 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Regular les condicions de 
col·laboració entre les parts per a 
satisfer les necessitats i els 
objectius de les dues parts i 
potenciar encara més les 
relacions institucionals d’aquestes 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I TECNOLOGIA 

2 anys. En qualsevol moment i 
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 amb almenys 
1 mes d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretària general 

 

 
Alacant, 23 de setembre de 2019 

 

 
 


