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CONSELL DE GOVERN DE 26 DE FEBRER DE 2018 
 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT 
ECONOMICO I SOCIAL 
DE L'AJUNTAMENT 
D'ALACANT 

Específic Una altra matèria 

Regular la col·laboració 
entre les parts per a 
l'execució de 
programes i activitats 
per a millorar 
l'empleabilidad dels i 
les estudiants de la UA 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

Des de la data de la 
signatura i fins al 
31/12/2018. Podrà 
renovar-se prèvia 
subscripció d'addenda. 
Qualsevol de les parts 
podrà desistir de 
manera unilateral, 
previ avís amb 1 mes 
d'antelació 

AGÈNCIA VALENCIANA 
DEL TURISME Específic Una altra matèria 

Establir un acord de 
col·laboració entre 
l'Agència Valenciana 
de Turisme i la 
Universitat d'Alacant 
per a la realització 
conjunta en 2018 de 
projectes de recerca, 
formació i innovació en 
benefici del sector 
turístic 

SECRETARIA GENERAL 

Des del moment de la 
signatura fins a la 
finalització de les 
actuacions previstes en 
el mateix, i en tot cas 
fins al 15/12/2018 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT DEL 
RAFOL D'ALMUNIA Específic Establiment d'Aula 

Universitària 

Establir en Ràfol 
d'Almunia d'un aula 
universitària de la 
Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Un any des de la data 
de la signatura, es 
prorrogarà tàcitament 
per períodes d'igual 
durada fins a un 
màxim de 4 anys, 
excepte denúncia 
expressa de les parts 
amb un mínim de 3 
mesos d'antelació 

AJUNTAMENT D'ALTEA Marco Marco 

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 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Indefinida. No obstant 
açò, qualsevol de les 
parts pot 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 DE 
CASTALLA Específic Establiment d'Aula 

Universitària 

Establir un aula 
universitària a Castalla 
de la Universitat 
d'Alacant 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Un any des de la data 
de la signatura, es 
prorrogarà tàcitament 
per períodes d'igual 
durada fins a un 
màxim de 4 anys, 
excepte denúncia 
expressa de les parts 
amb un mínim de 3 
mesos d'antelació 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT DE 
DENIA Específic Una altra matèria 

Finançament i 
desenvolupament del 
Centre de Gastronomia 
del Mediterraneo UA-
Denia 

SECRETARIA GENERAL 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
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'ELX Específic Una altra matèria 

Realització d'activitats 
d'interès general en el 
jaciment arqueològic 
de l'Alcudia 

VICERECTORAT DE 
RECERCA I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

Fins al 30/12/2018 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT DEL 
PINÓS Específic Una altra matèria 

Establir les condicions 
de col·laboració entre 
l'Ajuntament del Pinós 
i la UA a fi de crear el 
concurs al millor gelat 
artesà preparat amb 
productes 
gastronòmics típics del 
Pinós dins del curs 
d'Expert en elaboració 
artesanal de gelats de 
la UA 

Juan Mora Pastor 
DPTO. QUÍMICA 
ANALÍTICA, NUTRICIÓ 
I BROMATOLOGIA 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES) 

Des de la data de la 
seua signatura fins al 
31/12/2018. Pot 
prorrogar-se per a 
futurs curses per acord 
exprés i escrit 

BANKIA SA Específic Una altra matèria 

Determinar la 
col·laboració de les 
parts en l'organització 
de vuit desdejunis 
informatius impulsats 
per la UA i el diari 
Informació 

VICERECTORAT 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

Des del dia de la 
signatura fins al 
31/12/2018 sense 
perjudici d'aquelles 
contraprestacions que 
per la seua naturalesa 
hagen d'estendre la 
seua vigència durant 
un temps superior 

BEE INGENIERIA I Específic Treball fi de Establir les condicions Javier Montoyo Bojo Entrarà en vigor en la 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

SOLUCIONS, SL grau/màster de col·laboració entre 
les parts referent a la 
realització de 
propostes TFG/TFM per 
a l'alumnat de les 
titulacions impartidas 
en la Universitat 
d'Alacant 

DPTO. CIÈNCIA DE LA 
COMPUTACION I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL (ESCOLA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 4 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 

CATERING ALTEA, SL Marco Marco 

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 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 

CENTRE ESPORTIU 
ARENA ALACANT Específic Una altra matèria Col·laboració entre les 

parts per a la 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

utilització de la zona 
d'aigua del centre 
esportiu Arena per a la 
impartició del curs de 
formació Monitors 
aquafitness activitats 
dirigides 

LLENGÜES amb una vigència de 4 
anys. En qualsevol 
moment abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts 
podran acordar 
prorrogar l'acord per 
un nou període de fins 
a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
pot denunciar el 
conveni comunicant-ho 
per escrit amb 
almenys 3 mesos 
d'antelació a la data en 
què pretenga donar-se 
per finalitzat 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARÈNCIA, 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, 
PARTICIPACION I 
COOPERACION 

Específic Una altra matèria 

Establir unes lleres per 
a la realització en 
comú d'activitats de 
transparència i 
participació ciutadana 
per a l'exercici 2018 

SECRETARIA GENERAL 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura i finalitzarà 
el 31/12/2018 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARÈNCIA, 
RESPONSABILITAT 

Específic 
Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

Manteniment de la 
Càtedra de 
Responsabilitat Social 

SECRETARIA GENERAL Durant l'exercici 2018 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

SOCIAL, 
PARTICIPACION I 
COOPERACION 

durant l'exercici 2018 

CONSORCI 
EMPRESARIAL SANT 
VICENT SUD, SA (VILA 
UNIVERSITÀRIA) 

Específic Una altra matèria 

Establir col·laboració 
per a la promoció i 
foment a l'esport 
universitari, en concret 
a l'equip de Triatló de 
la UA 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura fins al 
30/08/2018 

DELTAMAR WORLD, SL Marco Marco 

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 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 

DELTAMAR WORLD, SL Específic Programa d'Estudis 
Propis 

Establir les condicions 
de col·laboració  entre 
les parts per a 
l'organització i 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Des del moment de la 
seua signatura fins que 
dure el referit curs, no 
obstant açò, qualsevol 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

coordinació del 
Programa d'Estudis 
Propis Gastronomia del 
Mediterraneo 

de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho 
prèviament amb 
almenys 1 mes 
d'antelació a la data en 
la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 

ELECGY SOLUTIONS 
SL Específic Treballe fi de 

grau/màster 

Establir les condicions 
de col·laboració entre 
les parts referent a la 
realització de 
propostes TFG/TFM per 
a l'alumnat de les 
titulacions impartidas 
en la Universitat 
d'Alacant 

Javier Montoyo Bojo 
DPTO. CIÈNCIA DE LA 
COMPUTACION I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL (ESCOLA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 4 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

FÒRUM DE DEBAT 
ECONÒMIC GERMÀ 
BERNÀCER 

Específic 
Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

Creació de la Càtedra 
Germà Bernàcer de la 
Universitat d'Alacant 

SECRETARIA GENERAL 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 2 anys 
podent les parteixes en 
qualsevol moment 
abans de la seua 
finalització acordar 
unànimement i de 
forma expressa la seua 
pròrroga per un 
període de 2 anys 
més. No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
pot 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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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACION DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
AUDITORI DE LA 
DIPUTACION 
D'ALACANT, ADDA 

Marco Marco 

Establir unes lleres per 
a la realització en 
comú d'activitats de 
caracter cultural i 
lingüístic que redunden 
en benefici d'ambdues 
parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable 
expressament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 

FUNDACION DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
AUDITORI DE LA 
DIPUTACION 
D'ALACANT, ADDA 

Específic Una altra matèria 

Impulsar l'ús del 
Valencià i l'Inglés en 
les comunicacions de 
la Fundació ADDA 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable 
expressament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
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 OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACION DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA CENTRE 
D'ESTUDIS 
AMBIENTALS DEL 
MEDITERRANEO, CEAM 

Addenda (al conveni 
signat 22/05/2017) 

Modificació del 
clausulado 

Modificació parcial dels 
annexos I i II del 
conveni que fa 
referència al personal 
de la UA i del CEAM 
adscrits a la Unitat 
Mixta 

VICERECTORAT DE 
RECERCA I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

La mateixa del conveni 
(5 anys, renovables de 
manera expressa i per 
escrit, per períodes 
d'igual durada previ 
informe de la Comissió 
Mixta. Igualment, la 
Comissió Mixta podrà 
proposar la dissolució 
de la Unitat amb 
anterioritat a la 
finalització del Conveni 
quan considere que no 
s'estan complint amb 
els objectius establits) 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACION DE LA 
UNIVERSITAT DE 
CANTÀBRIA PER A 
l'ESTUDI I LA 
INVESTIGACION DEL 
SECTOR FINANCER 

Específic Una altra matèria 

Desenvolupament del 
programa Explorer 
(abans Yuzz) per al 
foment de 
l'emprendimiento 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència d'1 
any. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà 
automàticament per 
un termini màxim de 4 
anys, excepte 
notificació per escrit de 
qualsevol de les parts 
amb 2 mesos 
d'antelació a la data 
d'inici d'una nova 
edicion d'Explorer 

FUNDACION JAPON Específic Una altra matèria 

Organitzar l'exposició 
"Dissenye Japonès 
actual. 100 Exemples" 
en el MUA des del 15 
de febrer fins al 22 de 
març de 2018 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

El temps necessari 
d'exhibició i recollida 
considerant-se 
finalitzat el 
27/03/2018 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACION PARC 
CIENTIFICO 
D'ALACANT 

Específic Una altra matèria 

Regular relacions entre 
la Fundació Parc 
Científic d'Alacant i la 
Universitat d'Alacant 
per al foment i millora 
de diverses activitats. 
Per a açò, a través del 
present conveni es 
regula la subvenció 
que la Universitat 
d'Alacant dóna a la 
Fundació Parc Científic 
d'Alacant 

VICERECTORAT INVES. 
I TRANSF. DE CON Hasta el 31/12/2018 

FUNDACION PRIVADA 
CAIXA D'ENGINYERS Específic Una altra matèria 

Regular una 
col·laboració en 
activitats d'interès 
general a favor de la 
UA per a destinar-ho al 
projecte "Premis 
anuals a estudiants" 

ESCOLA POLITECNICA 
SUPERIOR 

Des del 27/11/2017 
amb una durada d'un 
any 

FUNDACION 
UNIVERSIA Específic Una altra matèria 

Col·laborar per a la 
divulgació i prestació 
del servei de prestamo 
dels  productes 
ofrecidus a través del 
Banc dePro ductos de 
Suport de la Fundació 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

Dos anys des de la 
signatura, pudiendose 
prorrogar per un altre 
període d'igual durada 
a través d'acord 
exprés 

FUNDACION 
UNIVERSIA 

Addenda (al conveni 
signat el 25/02/2016) Renovació de vigència Renovar la vigència del 

conveni signat el 25 de 
VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I Fins al 25/02/2019 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

febrer de 2016 OCUPACIÓ 

FUNDACION 
UNIVERSITÀRIA 
L'ALCUDIA 
D'INVESTIGACION 
ARQUEOLOGICA 

Addenda (al conveni 
signat 13/07/2017) Una altra matèria 

Establir la quantitat 
que aporta la 
Universitat d'Alacant 
durant l'any 2018 per 
al funcionament de la 
Fundació 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Durant l'any 2018 

FUTURASMUS KNX 
TEST LAB, SL Específic Treballe fi de 

grau/màster 

Establir les condicions 
de col·laboració entre 
les parts referent a la 
realització de 
propostes TFG/TFM per 
a l'alumnat de les 
titulacions impartides 
en la Universitat 
d'Alacant 

Javier Montoyo Bojo 
DPTO. CIÈNCIA DE LA 
COMPUTACION I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL (ESCOLA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 4 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 

GENERALITAT 
VALENCIANA Específic Una altra matèria Realització d'accions 

formatives dirigides al 
UNIVERSITAT 
PERMANENT 

Des del 01/01/2018 
fins al 31/12/2018 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

col·lectiu de persones 
majors de 55 anys 

GENIUS MINDS 
SCHOOL, SL Marco Marco 

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 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 

INSTITUT JOAN LLUIS 
VIVES Específic Una altra matèria 

Establir les condicions 
de desenvolupament 
de la segona edició del 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Des de la signatura 
fins al 31/12/2019 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

programa "Via 
Universitària: accés, 
condicions 
d'aprenentatge, 
expectatives i tornades 
dels estudis 
universitaris" entre les 
dues parts 

INSTITUT ALACANTÍ 
DE CULTURA JUAN 
GIL-ALBERT 

Específic Una altra matèria 

Realització de 
l'Exposició del "XVIII 
Trobades d'Art 
Contemporaneo, EAC 
2018" 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Fins que es 
complisquen les 
obligacions de les parts 

INTERNATIONAL 
BUSINESS MACHINES, 
SA IBM 

Marco Marco 

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 

Javier Montoyo Bojo 
DPTO. CIÈNCIA DE LA 
COMPUTACION I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL (ESCOLA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

INVERSIONS 
CESERTO, SL Marco Marco 

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 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
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 OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

LLORENTE & CONCA 
MADRID, S.L. Específic 

Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

Creació de la Càtedra 
de la Marca 
Corporativa de la 
Universitat d'Alacant 

SECRETARIA GENERAL 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 2 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
podrà prorrogar 
expressament per un 
nou període de 2 anys. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
pot denunciar el 
conveni comunicant-ho 
per escrit amb 
almenys 3 mesos 
d'antelació a la data en 
la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 



 
 

19 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

MURRI 
RESTAURACION SL Marco Marco 

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 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 

MÚTUA 
COL·LABORADORA 
AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL Nº 15, 
UMIVALE 

Marco Marco 

Establir unes lleres per 
a la cooperació entre la 
Universitat d'Alacant i 
Umivale per a la 
consecució de finalitats 
comunes d'ambdues 
parts 

FACULTAD DE DRET 

Un any des del 
moment de la seua 
signatura. Finalitzat 
aquest període, l'acord 
es prorrogarà per nous 
períodes d'igual durada 
a l'inicial. No obstant 
açò, qualsevol de les 
parts pot denunciar 
expressament 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 3 
mesos d'antelació a 
l'acabe de cada 
període 



 
 

20 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

NOU MANOLIN, SA Marco Marco 

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 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 

RESTAURANT LA 
TEULA BLAVA, SL Marco Marco 

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 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
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 OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

SEVA LOZANO 
ASSOCIATS, SL Marco Marco 

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 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 

UNIVERSITAT DE 
MÚRCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específic Una altra matèria 

Regular les condicions 
per a la Constitució 
d'un Grup 
Interuniversitari de 
recerca denominat 
"Quality management 
in nursing care" 

VICERECTORAT DE 
RECERCA I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Durant aquest 
període, les parts 
podran prorrogar 
l'acord per un nou 
període d'hasta 4 anys 
o la seua extinció. 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UTE DEPURACION 
VALLE VINALOPO Específic Treballe fi de 

grau/màster 

Establir les condicions 
de col·laboració entre 
les parts referent a la 
realització de 
propostes TFG/TFM per 
a l'alumnat de les 
titulacions impartidas 
en la Universitat 
d'Alacant 

María Francisca 
Gómez-Rico Núñez 
d'Arenas DPTO. 
ENGINYERIA QUÍMICA 
(ESCOLA POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 4 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

XATO RESTAURACION, 
SL Marco Marco 

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 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
 
 
 
 
Alacant, 26 de febrer de 2018. 


