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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

 
 
AGÈNCIA VALENCIANA 
DE SEGURETAT I 
RESPOSTA A les 
EMERGÈNCIES 
 
Exp. 2019AMB099313 
 
 

 
 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
 
 
Una altra matèria 

 
Regular la col·laboració per a 
subvencionar la formació en  el 
Títol de" Expert en Prevenció i 
Intervenció en Violència de 
Gènere" 
 
 

 
 
 
 
FACULTAT DE DRET 

 
Des de la  data de la signatura  
i fins al 31/12/2019 

 
 
ALIEN TECHNOLOGIES, 
S.L. 
 
Exp. 2019AMB111964 

 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
Treball fi de 
grau/màster 

 
 
Col·laboració en propostes de 
treballs fi de grau i treballs fi de 
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 
de forma expressa la seua 
pròrroga per  un període de fins a 
4 anys addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, comunicant-
ho per escrit amb almenys  1 mes 
d'antelació  a la data en què  
pretenga donar-se  per finalitzat 

 
 
ASOCIACION 
D'ENFERMERIA 
ESPORTIVA DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
 
Exp. 2019AMB081519 

 
 
 
 
CONVENI  
MARC 

  
 
Establir unes lleres per a la 
realització en comú  d'activitats  
de divulgació, de formació i de 
recerca que redunden en benefici 
d'ambdues  parts 

 
 
SOLANO RUIZ, MARIA 
DEL CARMEN.  
DPTO. ENFERMERIA 
(FACULTEU CIÈNCIES DE 
LA SALUT) 

3 anys, renovable tàcitament per 
períodes iguals. No obstant açò, 
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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ASSOCIATION 
QUATORZE 
 
Exp. 2019AMB083019 

 
 
CONVENI  
MARC 

 Establir unes lleres per a la 
realització en comú  d'activitats  
de divulgació, de formació i de 
recerca que redunden en benefici 
d'ambdues  parts 

 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

5 anys, renovable tàcitament per 
períodes iguals. No obstant açò, 
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 
 

 
 
AJUNTAMENT D'ELDA 
 
Exp. 2019AMB104591 
 
 

 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
Creació i 
funcionament de 
seus de la UA 

La regulació del funcionament de 
la Seu Universitària en  el 
municipi d'Elda, en  el marc de la 
xarxa de seus universitàries del 
Mitjà Vinalopó  
  

 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Des de l'inici   de l'activitat  
subvencionada i fins al 
30/11/2019 

 
 
 
AJUNTAMENT D'IBI 
 
Exp. 2019AMB107236 

 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
Establiment d'Aula 
Universitària 

 
 
Establiment d'Aula Universitària 
en  el municipi d'Ibi.  

 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys des de la  data de la 
signatura, les parts podran 
acordar de forma expressa la seua 
pròrroga per  un període de fins a 
4 anys addicionals. 
Qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni comunicant-
ho per escrit a l'altra  part, amb 
almenys  3 mesos d'antelació  a la 
data en la qual pretenga donar-se  
per finalitzat. 
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AJUNTAMENT DE PEGO 
 
Exp. 2019AMB101278 

 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
Establiment d'Aula 
Universitària 

 
 
Establiment d'Aula Universitària 
en  el municipi de Pego 

 
 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys des de la  data de la 
signatura, les parts podran 
acordar de forma expressa la seua 
pròrroga per  un període de fins a 
4 anys addicionals. 
Qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni comunicant-
ho per escrit a l'altra  part, amb 
almenys  3 mesos d'antelació  a la 
data en la qual pretenga donar-se  
per finalitzat. 

 
 
CENTRE ALCOIA 
D'ESTUDIS HISTORICS I 
ARQUEOLOGICS, CAEHA 
 
Exp. 2019AMB101281 

 
 
 
CONVENI 
MARC 

  
Establir una col·laboració 
institucional entre ambdues 
entitats per al foment d'activitats  
formatives, culturals etc en la 
zona de l'Alcoiá 

 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable tàcitament per 
períodes iguals. No obstant açò, 
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 
OFICIAL/ASOCIACION 
ESPANYOLA DE 
GRADUATS I 
ENGINYERS TÈCNICS DE 
TELECOMUNICACIÓ 
(COITT/AEGITT) 
 
Exp. 2019AMB101993 
 

 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
Realització de 
congressos, cursos, 
jornades i seminaris 

 
Establir les condicions de 
col·laboració entre les parts per a 
la realització i difusió de la" 
Jornada Smart Cities, 
Urbanisme, Sensorización, Dades 
i Smart Building", a impartir en  
el curs acadèmic 2019/20, 
d'acord  amb la normativa de la 
UA 

 
 
 
ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la  data de la 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
de forma expressa la seua 
pròrroga per  un període de fins a 
4 anys addicionals 

 
 
ESTACION MARINA DE 
PLENTZIA-PLENTZIAKO 
ITSAS ESTAZIOA 
 
Exp. 2019AMB110751 

 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
Treball fi de 
grau/màster 

 
Proposar conveni Universitat 
d'Alacant-Estació Marina de 
Plentzi -PEU per a la realització 
d'un TFG amb part experimental 
anara de la Universitat d'Alacant 

 
 
DEL PILAR RUS, YOANA. 
DPTO. CIÈNCIES DEL MAR 
I BIOLOGIA APLICADA 
(FACULTEU CIÈNCIES) 

4 anys des de la  data de la 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
de forma expressa la seua 
pròrroga per  un període de fins a 
4 anys addicionals. 
 



 

 

   
  

 

CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 25 D'OCTUBRE  DE 2019 
 

   

  
 

4 
 

 
 
FAMÍLIA GERMAN 
BERNACER 
 
Exp. 2019AMB109932 
 

 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
Una altra matèria 

 
 
L'ús  de l'arxiu  "Germà 
Bernàcer".  

 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

------- 

 
 
FEDERACION DE 
TRIATLON DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
 
Exp. 2019AMB083505 
 

 
 
ADDENDA (al 
conveni signat 
el 30/11/2018) 

 
 
 
Una altra matèria 

 
Prorrogar la vigència del conveni 
signat el 30 de novembre de 
2018, per  un any 

 
 
VICERECTORAT 
D'ESTUDIS I FORMACIÓ 

 
 
Fins al 30/11/2020 

 
 
FUNDACION CAIXA 
MEDITERRANEO 
 
Exp. 2019AMB083457 

 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
Curs d'especialista 
/expert 

Establir les condicions de 
col·laboració entre les parts per a 
la realització del Títol Propi 
d'Expert  en Subtitulació, a 
impartir del segon semestre del 
curs acadèmic 2019-20 

 
 
FACULTAT DE FILOSOFIA 
I LLETRES 

4 anys des de la  data de la 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
de forma expressa la seua 
pròrroga per  un període de fins a 
4 anys addicionals 

 
 
FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT 
 
Exp. 2019AMB112582 

 
ADDENDA (al 
conveni  signat 
el 18/10/2018) 

 
 
Modificació del 
clausulado 

Modificar l'import  de la 
transferència corrent i la 
transferència de capital que la 
UA atorga a la Fundació General 
de la UA per a l'exercici  2019, 
en  les clausulas primera i quinta 
del conveni de 18 de desembre 
de 2018 

 
 
VICERECTORAT DE 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

 
 
La del conveni (fins al 
31/12/2019) 
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FUNDACION JORGE 
ALIO 
 
Exp. 2019AMB076072 

 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
Una altra matèria 

 
 
Col·laboració amb la Fundació VA 
ALIAR en  el desenvolupament 
del certamen "MIRADES 2020" 
en  la dotació del premi de   una 
de les categories 

 
 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Des de  la seua signatura fins al 
31 de desembre de 2020. No 
obstant açò, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el Conveni, 
comunicant-ho per escrit a l'altra  
part amb almenys  un mes 
d'antelació  a la data en la qual 
pretenga donar-se  per finalitzat.  
 

 
 
FUNDACION MÚTUA 
LLEVANT 
 
Exp. 2019AMB106483 

 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
Una altra matèria 

La Fundació Mutualitat de 
Llevant col·laborarà amb 1.500 € 
en    el" VIIFestival de Teatre 
Clàssic de l'Alcúdia - Universitat 
d'Alacant ", que organitza la UA i 
que se celebra  entre els dies 9 i 
26 de juliol de 2019  

 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Fins a la finalització de l'activitat  
objecte del conveni (26 de juliol 
de 2019) 

FUNDACION PARC 
CIENTIFICO D'ALACANT 
 
HIDRAQUA, S.A. 
 
FEMPA 
 
Exp. 2019AMB113534 

 
 
ADDENDA (al 
conveni signat 
el 17/9/2019) 

 
 
 
Una altra matèria 

 
Incorporació  de la participació 
de la Fundació Parc Científic 
d'Alacant de la Comunitat 
Valenciana 

 
 
VICERECTORAT DE 
CAMPUS I TECNOLOGIA 
 
 

3 anys des de la signatura del 
conveni del projecte INNOVÉS 
(17.09.2019). 
En qualsevol moment, abans de la 
seua finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
de forma expressa la seua 
pròrroga per  un període de fins a 
4 anys addicionals. 
 

 
 
FUNDACION 
UNIVERSITÀRIA 
L'ALCUDIA 
D'INVESTIGACION 
ARQUEOLOGICA DE LA 
C.V. 
 
Exp. 2019AMB114419 
 

 
 
ADDENDA (a 
l'addenda 
signada el 
30/01//2019) 

 
 
 
Modificació del 
clausulado 

 
La necessitat de modificar 
l'import  de la subvenció que la 
UA va atorgar, a través  de   una 
addenda signada el 30 de gener 
de 2019, a la Fundació 
Universitària L'Alcudia  per a 
l'exercici  2019, incrementant la 
mateixa en 6.235 € 

 
 
 
GERÈNCIA  

 
La del conveni signat el 
13/07/2017 (4 anys, es podrà 
prorrogar expressament per  2 
anys més) 
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GENERALITAT 
VALENCIANA 
 
Exp. 2019AMB103017 
 

 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

 
Aportació econòmica per a 
creació de" Càtedra Objectius 
Desenvolupament Sostenible - 
EIX PAZ"  

 
 
 
SECRETARIA GENERAL 

 
Des de la signatura fins al seu 
termini d'execució  d'execució  (12 
mesos amb possibilitat d'ampliació  
del termini, prèvia sol·licitud de 
l'entitat  beneficiària, fins a un 
màxim de 6 mesos). 
 

 
 
GRUP VECTALIA 
 
Exp. 2019AMB106618 
 

 
 
ADDENDA (al 
conveni signat 
el 18/12/2017) 

 
 
Una altra matèria 

 
Colaborar en  la promoció i 
foment dels  equips femenins 
federats de la secció esportiva de 
la Universitat d'Alacant, aportant 
6000 € a favor de la UA  

 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

 
Desde la data de finalització del 
conveni inicial, signat el 18 de 
desembre de 2017, fins al final de 
la temporada 2019/20. 
Es prorrogarà de forma expressa, 
sempre que   no es denuncie el 
Conveni. 
 

 
 
INSTITUT D'ECOLOGIA 
LITORAL 
 
Exp. 2019AMB115750 

 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
Treball fi de 
grau/màster 

 
 
Proposta de Conveni entre la UA 
i l'Institut  d'Ecologia  litoral 

 
 
CORBI SEVILA, HUGO 
ANTONIO.  
DPTO. CIÈNCIES DE LA 
TERRA I DEL MEDI 
AMBIENT  
(FACULTEU CIÈNCIES) 

4 anys des de la  data de la 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
de forma expressa la seua 
pròrroga per  un període de fins a 
4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb 
almenys  3 mesos d'antelació  a la 
data en la qual pretenga donar-se  
per finalitzat 
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UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
CARTAGENA 
 
Exp. 2019AMB101365 

 
 
 
CONVENI  
MARC 

  
Establir un marc d'actuació  per 
a la col·laboració entre ambdues 
universitats en activitats de 
formació del personal, de recerca 
científica i de desenvolupament 
tecnològic d'assistència  tècnica i 
de suport tècnic 
 

 
 
PIÑERO LLORENS, DAVID 
PABLO.  
DPTO. OPTICA, 
FARMACOLOGIA I 
ANATOMIA  
(FACULTEU CIÈNCIES) 

 
2 anys des de la  data de la 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
de forma expressa la seua 
extinció,  o pròrroga per  un 
període de fins a 2 anys 
addicionals 

 
 
JURAT GERMANS, S.L. 
 
Exp. 2019AMB114246 

 
 
 
CONVENI  
MARC 

  
Establir unes lleres per a la 
realització en comú  d'activitats  
de divulgació, de formació i de 
recerca que redunden en benefici 
d'ambdues  parts 

 
 
 
GRAS GARCIA, LUIS 
FACULTAT DE CIÈNCIES 
 

3 anys des de la  fecha de la 
signatura, renovable tàcitament 
per períodes iguals.  
Cualquiera 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 

 
 
 
FUNDACIÓ PRIVADA 
SCIENTIA 
 
Exp. 2019AMB115610 

 
 
 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
 
 
Una altra matèria 

 
Establir una col·laboració en  
l'organització d'un torneig 
classificatori de FIRST LLEC 
League. El programa es basa en 
valors com l'aprenentatge  actiu 
a través  del joc, l'exploració  
pràctica i teòrica, la competició 
amistosa, la innovació i la 
coherència. Es dirigeix a 
estudiantado entre 10 i 16 anys 

 
 
 
 
VICERECTORAT DE 
RECERCA I 
TRANSFORMACIÓ DEL 
CONEIXEMENT 

 
 
 
1 any des de la  data de la 
signatura, podent ser prorrogable 
de forma expressa, mitjançant 
acord entre les dues parts, per  un 
període addicional de fins a 4 
anys. 
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GENERALITAT 
VALENCIANA 
(Conselleria de 
participació, 
transparència, 
cooperació i qualitat 
democràtica) 
 
Exp. 2019AMB108856 

 
 
 
 
CONVENI 
ESPCÍFICO 

 
 
 
 
Una altra matèria 

 
Col·laboració entre la 
Generalitat, a través  de la 
Consellería de Participació, 
Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica, i la 
Universitat d'Alacant, per a 
l'execució  del projecte: 
"Cooperació Universitària 2019: 
Impuls a l'Agenda 2030 i a   els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible" 

 
 
 
VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

 
Des de la  data de la signatura  
fins al termini d'execució  del 
Projecte: 12 mesos amb 
possibilitat d'ampliació  del 
termini, fins a un màxim de 6 
mesos.  

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
Secretària General 

 

 
Alacant, 22 d'octubre  de 2019 

 

 


