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CONSELL DE GOVERN DE 26 D’OCTUBRE DE 2017 
 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

A. VELEZ LA SIRENA, 
SL Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d’activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
d’ambdues parts 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit a l'altra part amb 
almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
la qual es pretenga 
donar-se per finalitzat 

A. VELEZ LA SIRENA, 
SL Específic Programa d’Estudis 

Propis 

L’organització i 
coordinació del 
Programa d’Estudis 
Propis Gastronomia del 
Mediterrani 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

La durada del curs. No 
obstant açò, ambdues 
parts ho podran 
denunciar prèvia 
comunicació, amb una 
antelació mínima d'1 
mes a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ACADÈMIA 
VALENCIANA DE LA 
LLENGUA 

Específic Altra matèria 

La reducció de 
docència de la 
professora Mª Isabel 
Guardiola Savall en la 
UA, amb l'objectiu de 
poder dedicar-se a les 
activitats de 
l'Acadèmia Valenciana 
de la Llengua 

Mª Isabel Guardiola 
DEPT. FILOLOGIA 
CATALANA 
FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

Des de la seua 
signatura fins al 
31/12/2017, es 
prorrogarà tàcitament 
durant l'any següent 
fins a la finalització de 
l'any acadèmic, i la 
seua aplicació quedarà 
condicionada a 
l'existència de crèdit 
pressupostari 

AIRE NETWORKS DEL 
MEDITERRANI, SLU Específic Altra matèria 

La realització de 
propostes de Treballs 
Fi de Grau i Treballs Fi 
de Màster per als 
estudiants de les 
titulacions impartides 
en la UA 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys. Finalitzat 
aquest període, es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit amb almenys 4 
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 

AJUNTAMENT D’ALCOI Específic Altra matèria 

La implatació d’una 
unitat docent de la 
titulació del Grau de 
Maestre en Educació 
Infantil 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

Des de l'1 d'octubre de 
2017 i la seua vigència 
serà de 4 cursos 
acadèmics. No obstant 
açò, qualsevol de les 
parts podrà denunciar 
el conveni I ho 
comunicarà per escrit a 
l'altra part abans del 
31 de març de cada 
any. En aqueix cas, el 
conveni quedarà 
extingit a l'inici del 
següent curs acadèmic 

AJUNTAMENT DE 
BENIMELI Marc Marc 

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

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Indefinida. No obstant 
açò, les parts podran 
denunciar-ho i ho 
comunicarà per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
la qual pretenguen 
donar-ho per finalitzat 

AJUNTAMENT DE LA 
ROMANA Específic Establiment d’Aula 

Universitària 

Establir a la Romana 
un Aula Universitària 
de la UA per a la 
realització de cursos, 
seminaris i de totes 
aquelles activitats 
pròpies d’un aula 
universitària 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any, que es 
prorrogarà tàcitament 
per períodes d'igual 
durada, fins a un 
màxim de 4 anys, 
sempre que no siga 
denunciat de manera 
expressa per alguna de 
les parts 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

BENIMAGRELL 52, SL Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d’activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
d’ambdues parts 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit a l'altra part amb 
almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
la qual es pretenga 
donar-se per finalitzat 

BENIMAGRELL 52, SL Específic Programa d’Estudis 
Propis 

L’organització i 
coordinació del 
Programa d’Estudis 
Propis Gastronomia del 
Mediterrani 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

La durada del curs. No 
obstant açò, ambdues 
parts ho podran 
denunciar prèvia 
comunicació, amb una 
antelació mínima d'1 
mes a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

CASA PEPA 
RESTAURANT SA Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d’activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
d’ambdues parts 

 
Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit a l'altra part amb 
almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
la qual es pretenga 
donar-se per finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CASA PEPA 
RESTAURANT SA Específic Programa d’Estudis 

Propis 

L’organització i 
coordinació del 
Programa d’Estudis 
Propis Gastronomia del 
Mediterrani 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

La durada del curs. No 
obstant açò, ambdues 
parts ho podran 
denunciar prèvia 
comunicació, amb una 
antelació mínima d'1 
mes a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

CLÍNICA 
VISTAHERMOSA GRUP 
HLA, SLU 

Específic Altra matèria 

La docència, 
assistència i 
investigació 
universitària en 
Ciències de la Salut 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

Des de la signatura, i 
mantindrà la seua 
vigència durant els 3 
anys següents. Es 
podrà prorrogar per 
acord tàcit per iguals 
períodes, llevat de 
denúncia expressa per 
qualsevol de les parts 
signatàries, per escrit i 
amb una antelació 
mínima de 3 mesos 

CONSELLERIA 
D’EDUCACIÓ, 
INVESTIGACIÓ, 
CULTURA I ESPORT 

Específic Altra matèria 

Col·laborar en la gestió 
i funcionament d'un 
programa d'Alt 
Rendiment Acadèmic 
2017, destinat a 
estudiants universitaris 
als quals se’ls facilitarà 
totes les ajudes i 
suports que es troben 
disponibles 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

Des del 01/01/2017 
fins al 31/12/2017 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CONSELLERIA 
D’HABITATGE, OBRES 
PÚBLIQUES I 
VERTEBRACIÓ DEL 
TERRITORI 

Específic Altra matèria 

La realització d'actes 
divulgació, participació 
i estudi en l'àmbit de la 
planificació territorial, 
l'habitatge i les 
infraestructures 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
TECNOLOGIA 

Fins al 31/12/2017 

CONSORCI PÚBLIC 
CASA MEDITERRANI Específic Patrocini/concessió 

beca 

El patrocini per al 
desenvolupament del 
Màster d'Anàlisi i 
Gestió d'Ecosistemes 
Mediterranis de la UA 
per al curs 2017-2018 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

Fins a la conclusió del 
Màster i de totes les 
obligacions assumides 
per la UA 

CYPE ENGINYERS S.A Específic Altra matèria 

La realització de 
propostes de Treballs 
Fi de Grau i Treballs Fi 
de Màster per als 
estudiants de les 
titulacions impartides 
en la UA 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys. Finalitzat 
aquest període, es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit amb almenys 4 
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 

DÁRSENA ALACANT 
SL, RESTAURANT 
DÁRSENA 

Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d’activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
d’ambdues parts 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit a l'altra part amb 
almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
la qual es pretenga 
donar-se per finalitzat 

DÁRSENA ALACANT 
SL, RESTAURANT 
DÁRSENA 

Específic Programa d’Estudis 
Propis 

L’organització i 
coordinació del 
Programa d’Estudis 
Propis Gastronomia del 
Mediterrani 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

La durada del curs. No 
obstant açò, ambdues 
parts ho podran 
denunciar prèvia 
comunicació, amb una 
antelació mínima d'1 
mes a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

EVERIS CENTERS, SLU Específic Altra matèria 

La realització de 
propostes de Treballs 
Fi de Grau i Treballs Fi 
de Màster per als 
estudiants de les 
titulacions impartides 
en la UA 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys. Finalitzat 
aquest període, es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit amb almenys 4 
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 

FORMACIÓ I 
TRANSFORMACIÓ SLU Específic Programa d’Estudis 

Propis 

La realització i difusió 
dels Títols Propis de la 
UA (PEP Direcció de 
Recursos Humans, PEP 
Direcció d’Empreses i 
PEP Turisme i 
Empresa) a impartir 
des del curs 2017-
2018 

I.U. INVESTIGACIONS 
TURÍSTIQUES 

Durant el curs 
acadèmic 2017-2018, 
es prorrogarà 
automàticament per 
cada curs acadèmic, 
llevat de denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts que ho 
comunicarà abans de 
l'1 de juny del 
corresponent curs 
acadèmic en el qual es 
pretenga donar 
finalitzat 

FROM THE BENCH, SL Específic Altra matèria 

La realització de 
propostes de Treballs 
Fi de Grau i Treballs Fi 
de Màster per als 
estudiants de les 
titulacions impartides 
en la UA 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys. Finalitzat 
aquest període, es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit amb almenys 4 
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 

FUNDACIÓ HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL 
D'HEBRÓN 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

La mobilitat i intercanvi 
de personal 
investigador 

Jose Miguel Sempere 
DEPT. 
BIOTECNOLOGIA 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES) 

12 mesos a comptar 
des de la seua 
signatura, es podrà 
renovar per acord 
exprés de les parts. 
Qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit 
amb 3 mesos 
d'antelació a la data en 
què es vaja a finalitzar 

FUNDACIÓ CAIXA 
MEDITERRANI 
 
INSTITUT ALACANTÍ 
DE CULTURA JUAN 
GIL-ALBERT 

Específic 
Realització de 
congressos, cursos, 
jornades i seminaris 

La realització del IV 
Congrés Internacional 
"Azorín en la 
modernitat literària", 
que tindrà lloc a 
Alacant i Monòver els 
dies 24, 26 i 27 
d'octubre de 2017, 
amb la finalitat de 
retre homenatge en el 
50 aniversari de la 
mort d'Azorín 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

La de l'execució de 
l'activitat 

FUNDACIÓ LUCENTUM 
BÀSQUET ALACANT Específic Altra matèria 

Fixar els termes en què 
es vincularà el segon 
equip sènior masculí i 
el primer equip sènior 
femení d'aquesta 
entitat amb la UA 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

2 anys i es renovarà 
tàcitament per un 
termini igual. En cas 
de denúncia 
anticipada, per 
qualsevol de les parts, 
serà necessari un 
preavís amb 6 mesos 
d'antelació 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

GLAXOSMITHKLINE Específic Patrocini/concessió 
beca 

La col·laboració de 
Glaxosmithkline amb la 
UA per a la realització 
del curs "Perspectives 
en Vacunología" 
mitjançant una 
aportació econòmica 
destinada a finançar 
l'assistència de 
professionals sanitaris i 
estudiants de Ciències 
de la Salut 

José Tuells DPTO. 
INFERMERIA 
COMUNITÀRIA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA I SALUT 
PÚBLICA (FACULTAT 
DE CIÈNCIES DE LA 
SALUD) 

Des de la seua 
signatura i fins a la 
finalització dels 
compromisos adquirits 

GLAXOSMITHKLINE Específic Altra matèria 

La colaboración de 
Glaxosmithkline con la 
UA para la realización 
del curso "Perspectivas 
en Vacunología" 
mediante una 
aportación económica 
destinada al soporte de 
la actividad 

José Tuells DPTO. 
INFERMERIA 
COMUNITÀRIA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA I SALUT 
PÚBLICA (FACULTAT 
DE CIÈNCIES DE LA 
SALUD) 

Des de la seua 
signatura i fins a la 
finalització dels 
compromisos adquirits 

GLOBAL ORBITAL SL Específic Programa d’Estudis 
Propis 

La realització i difusió 
dels Títols Propis de la 
UA (PEP Direcció de 
Recursos Humans, PEP 
Direcció d’Empreses i 
PEP Turisme i 
Empresa) a impartir 
des del curs 2017-
2018 

I.U. INVESTIGACIONS 
TURISTIQUES 

Durant el curs 
acadèmic 2017-2018, 
prorrogable 
automàticament per 
cada curs acadèmic, 
llevat de denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts que ho 
comunicarà abans de 
l'1 de juny del 
corresponent curs 
acadèmic en el qual es 
pretenga donar 
finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

INSTITUT ALACANTÍ 
DE CULTURA JUAN 
GIL-ALBERT 

Específic Altra matèria 

La realització de 
l'exposició "Manuel 
Molina. Amistat i 
poesia. Centenari 
1917-1990" que tindrà 
lloc en la seu Ciutat 
d'Alacant, Sala Juana 
Francés, del 31 
d'octubre al 30 de 
novembre de 2017 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Finalitzarà una vegada 
complides les 
obligacions de les parts 

INSTITUT ALACANTÍ 
DE CULTURA JUAN 
GIL-ALBERT 
 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D’ELX 

Específic 
Realització de 
congressos, cursos, 
jornades i seminaris 

La realització del IV 
Congrés Internacional 
"Miguel Hernández, 
poeta en el món" que 
tindrà lloc a Oriola, 
Alacant i Elx els dies 
15, 16, 17 i 18 de 
novembre de 2017 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

L'execució de l'activitat 
objecte del conveni 

INSTITUT 
D’ENSENYAMENT 
SECUNDARIA ENRIC 
VALOR DE CASTALLA 

Específic 
Realització de 
congressos, cursos, 
jornades i seminaris 

La impartició del curs 
"Fomentar les Ciències 
i la Tecnologia a través 
dels videojocs" que es 
desenvoluparà en 
l'Institut Enric Valor de 
Castalla 

Carlos J. Villagrá DEPT. 
CIÈNCIA DE LA 
COMPUTACIÓ I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL (ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR) 

Durant el curs 
acadèmic 2017-2018, 
prorrogable 
automàticament per 
cada curs acadèmic, 
llevat de denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts, que es 
comunicarà per escrit, 
abans de l'1 juny del 
corresponent curs 
acadèmic en el qual es 
pretenga donar per 
finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

INSTITUT 
INTERUNIVERSITARI 
LÓPEZ PIÑERO 

Específic Altra matèria 

El reconeixement 
d'alguns professors 
d'un Grup 
d’Investigació de la UA 
com a Unitat Associada 
a l'Institut 
Interuniversitari López 
Piñero 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

4 anys. serà 
prorrogable per acord 
exprés i escrit de totes 
les parts per un 
període de fins a 4 
anys addicionals o la 
seua extinció 

JESÚS NAVARRO, SA Específic 
Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

La creació de la 
Càtedra Institucional 
"Càtedra Carmencita 
d'Estudis del Sabor 
Gastronòmic" de la UA 

SECRETARIA GENERAL 

2 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

LUCENTIA LAB SL Específic Altra matèria 

La realització de 
propostes de Treballs 
Fi de Grau i Treballs Fi 
de Màster per als 
estudiants de les 
titulacions impartides 
en la UA 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys. Finalitzat 
aquest període, es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit amb almenys 4 
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 

OPEM CONSULTORS SL Específic Programa d’Estudis 
Propis 

La realització i difusió 
dels Títols Propis de la 
UA (PEP Direcció de 
Recursos Humans, PEP 
Direcció d’Empreses i 
PEP Turisme i 
Empresa) a impartir 
des del curs 2017-
2018 

I.U. INVESTIGACIONS 
TURISTIQUES 

Durant el curs 
acadèmic 2017-2018, 
prorrogable 
automàticament per 
cada curs acadèmic, 
llevat de denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts que ho 
comunicarà abans de 
l’1 de juny del 
corresponent curs 
acadèmic en el qual es 
pretenga donar 
finalitzat 

RESTAURACIÓ I 
HOSTELERIA LOS 
MOLINOS, SLL 

Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d’activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
d’ambdues parts 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit a l'altra part amb 
almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
la qual es pretenga 
donar-se per finalitzat 

RESTAURACIÓ I 
HOSTELERIA LOS 
MOLINOS, SLL 

Específic Programa d’Estudis 
Propis 

L’organització i 
coordinació del 
Programa d’Estudis 
Propis Gastronomia del 
Mediterrani 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

La durada del curs. No 
obstant açò, ambdues 
parts ho podran 
denunciar prèvia 
comunicació, amb una 
antelació mínima d'1 
mes a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

RESTAURANT BONAMB 
SL Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d’activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
d’ambdues parts 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit a l'altra part amb 
almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
la qual es pretenga 
donar-se per finalitzat 

RESTAURANT BONAMB 
SL Específic Programa d’Estudis 

Propis 

L’organització i 
coordinació del 
Programa d’Estudis 
Propis Gastronomia del 
Mediterrani 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

La durada del curs. No 
obstant açò, ambdues 
parts ho podran 
denunciar prèvia 
comunicació, amb una 
antelació mínima d'1 
mes a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

SERVEI DE 
GASTRONOMIA 
REYMO, SL 

Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d’activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
d’ambdues parts 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit a l'altra part amb 
almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
la qual es pretenga 
donar-se per finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

SERVEI DE 
GASTRONOMIA 
REYMO, SL 

Específic Programa d’Estudis 
Propis 

L’organització i 
coordinació del 
Programa d’Estudis 
Propis Gastronomia del 
Mediterrani 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

La durada del curs. No 
obstant açò, ambdues 
parts ho podran 
denunciar prèvia 
comunicació, amb una 
antelació mínima d'1 
mes a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

TAVERNA GOURMET, 
SL Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d’activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
d’ambdues parts 

Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit a l'altra part amb 
almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
la qual es pretenga 
donar-se per finalitzat 

TAVERNA GOURMET, 
SL Específic Programa d’Estudis 

Propis 

L’organització i 
coordinació del 
Programa d’Estudis 
Propis Gastronomia del 
Mediterrani 

 
Ana Mª Laguna 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

La durada del curs. No 
obstant açò, ambdues 
parts ho podran 
denunciar prèvia 
comunicació, amb una 
antelació mínima d'1 
mes a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

TECJURI SL Específic Programa d’Estudis 
Propis 

La realització i difusió 
dels Títols Propis de la 
UA (PEP Direcció de 
Recursos Humans, PEP 
Direcció d’Empreses i 
PEP Turisme i 
Empresa) a impartir 
des del curs 2017-
2018 

I.U. INVESTIGACIONS 
TURISTIQUES 

Durant el curs 
acadèmic 2017-2018, 
prorrogable 
automàticament per 
cada curs acadèmic, 
llevat de denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts que ho 
comunicarà abans de 
l'1 de juny del 
corresponent curs 
acadèmic en el qual es 
pretenga donar 
finalitzat 

VISSUM. VALCASADO 
SA Específic Altra matèria 

La creació del premi 
"VISSUM" d'ajuda a la 
investigació en el 
Màster en Optometria 
Avançada i Salut Visual 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

Des de la seua 
signatura i serà 
renovable any a any. 
Qualsevol de les parts 
podrà rescindir el 
conveni mitjançant 
preavís escrit, amb una 
anticipació no menys a 
60 dies hàbils a la data 
de rescissió. Aquesta 
no afectarà al 
desenvolupament de 
les activitats que 
estigueren en 
execució. 

 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
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Alacant, 25 d’octubre de 2017. 


