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CONSELL DE GOVERN DE 26 DE JUNY DE 2014 

 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT D'OTOS Marc Marc 

Establir vies per a la 
realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de 
formació i 
d'investigació que 

redunden en benefici 

de les dues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
PO 

Des del dia de la 
signatura i tindrà una 
durada indefinida 

AJUNTAMENT D'ORIOLA Específic 
Programa de Estudis 
Propis 

L'organització i 
desenvolupament del 
Programa d'Estudis 

Propis en Gestió del 
Patrimoni 

Gabino Ponce  
DEP. GEOGRAFIA 
HUMANA (Fac. 
FILOSOFIA I LLETRES) 

Curs acadèmic 2014-
2015 

ALUMINIOS Y 
ACCESORIOS DEL 

MEDITERRANEO, SL, 

ALUMED 

Marc Marc 

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

formació i 

d'investigació que 
redunden en benefici 
de les dues parts 

Javier García Barba 
DEP. ENGINYERIA 
CIVIL (ESCOLA 

POLITÈCNICA 
SUPERIOR) 

Cinc anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals, llevat 
de denúncia per escrit 

de qualsevol de les 
parts amb almenys 
dos mesos d'antelació 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ CENTRE 
EUROPEU D'EMPRESES 
INNOVADORES D'ELX, 

CEEI ELX 

Marc Marc 

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

d'investigació que 
redunden en benefici 
de les dues parts 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS 

Tres anys, renovable  
tàcitament per 

períodes iguals. No 
obstant això, 
qualsevol de les parts 

podrà denunciar el 
conveni, comunicant-
ho per escrit a l'altra 
part amb almenys dos 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 

pretenga donar-se per 

conclòs 

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
D'OPTOMETRISTES 
UNITS, 

AEOPTOMETRISTAS 

Marc Marc 

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

d'investigació que 
redunden en benefici 

de les dues parts 

María del Mar Seguí 
DEP. ÒPTICA, 
FARMACOLOGIA I 
ANATOMIA (FACULTAT 
DE CIÈNCIES) 

Tres anys, renovable  
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, 

qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, comunicant-
ho per escrit a l'altra 
part amb almenys dos 

mesos d'antelació a la 
data en la qual 

pretenga donar-se per 
conclòs 

AJUNTAMENT DE 
HUESCAR (GRANADA) 

Marc Marc 

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

divulgació, de 
formació i 
d'investigació que 
redunden en benefici 

de les dues parts 

Antonio Jimenez DEP. 
EDIFICACIÓ I 
URBANISME (ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR) 

Indefinida 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

COL·LEGI OFICIAL DE 
TREBALL SOCIAL 
D'ALACANT 

Específic 
Curs 
d'especialista/expert 

Establir les condicions 
de col·laboració entre 

les parts per a 
l'organització i 
coordinació dels 

Ensenyaments Propis 
de la Universitat 
d'Alacant del títol 
propi d'Expert en 
Mediació, Cursos 
d'Especialització en 

matèria de Mediació i 

Activitats 
Acadèmiques 
Orientades a la 
Formació en matèria 
de Mediació, que està 
previst impartir en el 

curs acadèmic 2014-
2015 

Jasone Mondragón 

DEP. COMUNICACIÓ I 
PSICOLOGIA SOCIAL 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

Fins al final del curs 
acadèmic 2014-2015 

CUEVAS DE HUESCAR LA 

HERRADURA, SLL 
Marc Marc 

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

formació i 
d'investigació que 
redunden en benefici 
de les dues parts 

Antonio Jimenez DEP. 
EDIFICACIÓ I 
URBANISME (ESCOLA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 

períodes iguals. No 
obstant això, 

qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, comunicant-
ho per escrit a l'altra 
part amb almenys dos 
mesos d'antelació a la 

data en la qual 
pretenga donar-se per 
conclòs 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

DIVERSITAT ASSOC.PER 

LA IGUALTAT DE LESB., 
GAIS, TRANSEXUALES, 
TRANSGÈNERE, 
TRAVESTIS, BISEXUALES 
I 
INTERSEX.COM.ALACANT 

Marc Marc 

Establir vies per a la 
realització en comú 

d'activitats de 
divulgació, de 
formació i 

d'investigació que 
redunden en benefici 
de les dues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
POL. LING. 

Dos anys, que es 

prorrogaran 
tàcitament si cap de 
les parts el denuncia 

amb tres mesos 
d'antelació 

EMPRESA MUNICIPAL DE 
AGUAS Y SANEAMIENTO 
DE MURCIA, EMUASA 

Marc Marc 

Establir vies per a la 

realització en comú 
d'activitats de 

divulgació, de 
formació i 
d'investigació que 
redunden en benefici 
de les dues parts 

Arturo Trapote DEP. 
ENGINYERIA CIVIL 
(ESCOLA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 

períodes iguals. No 
obstant això, 

qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, comunicant-
ho per escrit a l'altra 
part amb almenys dos 

mesos d'antelació a la 
data en la qual 
pretenga donar-se per 
conclòs 

GRUPO DE DESARROLLO 
RURAL DEL ALTIPLANO 
DE GRANADA 

Marc Marc 

Establir vies per a la 
realització en comú 

d'activitats de 
divulgació, de 
formació i 
d'investigació que 
redunden en benefici 
de les dues parts 

Antonio Jimenez DEP. 
EDIFICACIÓ I 
URBANISME (ESCOLA 
POLITÈCNICA 

SUPERIOR) 

Tres anys, renovable 

tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, comunicant-
ho per escrit a l'altra 

part amb almenys dos 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 
pretenga donar-se per 

conclòs 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

PROJECTE EUROPA 
SERVEIS TURISTICOS, SL 

Marc Marc 

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

d'investigació que 
redunden en benefici 
de les dues parts 

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D'INVESTIGACIONS 

TURÍSTIQUES 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 

períodes iguals. No 
obstant això, 
qualsevol de les parts 

podrà denunciar el 
conveni, comunicant-
ho per escrit a l'altra 
part amb almenys dos 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 

pretenga donar-se per 

conclòs. 

RESEARCH, 
DEVELOPMENT AND 
INNOVATION 
CERTIFICATION AGENCY, 
SL 

Marc Marc 

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

d'investigació que 
redunden en benefici 

de les dues parts 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

Tres anys, renovable  
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, 

qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, comunicant-
ho per escrit a l'altra 
part amb almenys dos 

mesos d'antelació a la 
data en la qual 

pretenga donar-se per 
conclòs 

TELEFONICA, SA 
Addenda (al conveni 
signat 18/12/2013) 

Renovació de vigència 

Prorrogar la durada 
del conveni específic 
per a realitzar 

activitats de la 
Càtedra Telefònica - 
Universitat d'Alacant 
sobre l'Impacte de les 

Tecnologies del 
Llenguatge Humà en 
la Inclusió Social” 

SECRETARIA GENERAL 
Des de l'1 de gener de 
2014 fins al 31 de 
desembre de 2014 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D'ELX 

 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 

 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALÈNCIA 

Específic Una altra matèria 

Desenvolupament i 
utilització conjunta 

dels serveis de 
biblioteca en el marc 
de Campus Habitat 5O 

VICERECTORAT 

D'ESTUDIS, FORM. I 
QUAL. 

Tres anys, que es 
renovaran tàcitament 

si no se’n sol·licita la 
resolució d’acord amb 
la clàusula onzena 

 

 
Aránzazu Calzada González 
Secretària General 
 
 

 

 
Alacant, 19 de juny de 2014 


