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CONSELL DE GOVERN DE 26 DE SETEMBRE DE 2013 

 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

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

DIPUTACION PROVINCIAL 
D'ALACANT 

Específic Una altra matèria 

Organització conjunta 
del curso 'Formadors 
per a emprenedors del 
segle XXI' 

SECRETARIA GENERAL 
Fins al 30 de 
novembre de 2013 

ASSOCIACIÓ SOFTCATALÀ Específic Una altra matèria 

La UA donarà servei 

d'allotjament al 

servidor Sofcatalà amb 
la finalitat de facilitar 
als usuaris d’Internet, 
l'accés als continguts i 
serveis que 
proporciona Sofcatalà 

VICERECTORAT DE 
TECN. D'INFORMACIO 

Des de l'endemà a la 
signatura i tindrà una 

durada de 5 anys, 

prorrogant-se per 
períodes anuals, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb 3 mesos 
d'antelació a l'inici de 
l'any 

AJUNTAMENT D'ALACANT Específic Una altra matèria 
Modificació Pla 
Especial de Reserva de 
Sòl Dotacional 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

No en consta 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

BANC SANTANDER, S.A. Específic Una altra matèria 

Col·laborar en el 
desenvolupament de 
projectes dirigits a 

reforçar la qualitat de 
la docència impartida i 

a millorar el seu nivell 
de recerca, a reforçar 
la seua projecció 
internacional i, en 
general, a elevar el 
nivell dels serveis 

acadèmics, culturals, 
esportius i de 
qualsevol altre tipus 
prestats a la comunitat 

universitària 

VICERECTORAT 

PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Des de l'1 de gener de 

2013 i es mantindrà 
vigent durant 4 anys 

BANC SANTANDER SA Específic Una altra matèria 

La prestació de serveis 

financers entre la UA i 
el Banc de Santander 

VICERECTORAT 

PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA, 

4 anys des de la data 
de la signatura 

CAMARA OFICIAL DE 
COMERÇ, INDÚSTRIA I 

NAVEGACIÓ D'ALACANT 

Marc Marc 

Establir unes vies per 

a la realització i 
comuna d'activitats de 
divulgació, de 
formació i de recerca 

que redunden en 
benefici de les dues 
parts 

SECRETARIA GENERAL 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. 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 la qual 

pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CENTRE SUPERIOR 
D'IDIOMES DE LA UA, 

SAU 

Específic Una altra matèria 

La comanda de gestió 
de la UA al Centre 
Superior d'Idiomes de 

la matrícula, 
organització i execució 

de les proves 
d'acreditació de 
llengües estrangeres 
en la UA 

VICERECTORAT 
PLANIFICACIÓ 

ECONÒMICA, 

Des del dia de la seua 

signatura i es 
prorrogarà tàcitament 

per períodes anuals, 
excepte denúncia 

DANIEL ESCOLANO 
CARCEL 

Específic Una altra matèria 

Establir les vies per a 

la realització de les 
activitats de 
catalogació, 
conservació, custòdia, 
exposició i difusió del 

fons d'obres creades 
per Daniel Ecolano i 

dels fons documentals 
i altres béns artístics 
de l'artista, a fi que 
passen a formar part 
dels fons de la 
col·lecció Museu de la 
UA 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 

PO 

----- 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL 

D'ALACANT 
 
INSTITUT ALACANTÍ DE 

CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específic 
Realització de 
congressos, jornades i 
seminaris 

Col·laborar en el 
desenvolupament del 

congrés internacional 
'Memòria i Present. 
Jordi Juan Santacília 

(1713-1773) en 
l'Espanya de la 
Il·lustració 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

Des del 14 al 16 
d’octubre de 2013 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

EDITORIAL LA LLEI, GRUP 

WOLTERS KLUWER 
Específic Una altra matèria 

Creació d'una 
col·lecció de llibres 

jurídics i de temes 
relacionats amb les 

ciències jurídiques 

FACULTAT DE DRET 

2 anys, i s'entén que 
queda renovat per un 
altre període bianual si 

cap de les parts ho 
avisa sis mesos abans 

del venciment, i així 
successivament 

FUNDACIÓ GENERAL DE 
LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT.  

Addenda (al conveni 

signat 01/01/2004) 
Marc 

Encomanar a la 
Fundació la gestió dels 
fons del projecte 

europeu liderat per la 
UA a través de 
l'Oficina  de Gestió del 
Projectes 
Internacionals "Good 

Practice Pilot Action 
for Innovative 

Industries: Education, 
Training and 
Exploitation" 

VICERECTORAT 
INVEST., DESAR. I 
INNOV. 

Fins a 30/09/2014, 
excepte denúncia o 

modificació expressa 

dels seus termes 

INSTITUT ALACANTÍ DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específic Una altra matèria 

La realització de 
l'exposició de les 'XIII 

Trobades d'Art 
Contemporani' en el 
MUA durant els mesos 
de novembre de 2013 

a gener de 2014 

VIC. CULTURA, 
ESPORTS I POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

---- 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ITYIS SIGLO XXI, SL Marc Marc 

Establir unes vies per 

a la realització i 
comuna d'activitats de 

divulgació, de 
formació i de recerca 
que redunden en 
benefici de les dues 
parts 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

5 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 

obstant això, 
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 

MICROSOFT IBERICA, SRL Marc Marc 

Establir el marc 

general de relació 

entre la UA i l'empresa 
Microsoft 

VICERECTORAT DE 

TECN. D’INFORMACIÓ. 

1 any. 3 mesos abans 
de la seua finalització, 
les parts determinaran 

conjuntament si es 
prorroga 

SPORT HEALTH PROJECT Marc Marc 

Establir unes vies per 
a la realització i 
comuna d'activitats de 

divulgació, de 
formació i de recerca 
que redunden en 
benefici de les dues 

parts 

Juan José Chinchilla 
DPTO. DIDACTICA 
GENERAL I 
DIDÀCTIQUES 
ESPECÍFIQUES 
(FACULTAT DE 

FILOSOFIA I LLETRES) 

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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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE MÀLAGA 
 
 UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA 

Específic Una altra matèria 

El desenvolupament 
d'actuacions conjuntes 
entre l'Institut 

Interuniversitari de 
Recerca, Hàbitat, 

Turisme Territori de la 
Universitat Politècnica 
de Catalunya i de la 
Universitat de Màlaga i 
l'Institut Universitari 
de Recerques 

Turístiques de la UA  
en matèria de recerca 
i formació sobre 
turisme i territori 

INSTITUT 
UNIVERSITARI DE 

RECERQUES 
TURÍSTIQUES 

3 anys, i es prorrogarà 

automàticament per 
períodes addicionals 
de 3 anys, llevat de 
denúncia de qualsevol 

de les parts, 
comunicada amb 6 
mesos d'antelació a la 
data prevista de 
rescissió del conveni 

 
Aránzazu Calzada González 

Secretària general 
 
 
 
Alacant, 24 de setembre de 2013 


