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ENTITAT TIPUS DE 

CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ 
D'INFERMERIA 
COMUNITÀRIA, AIC, 

ESCOLA 
INTERNACIONAL EN 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT, CEISAL 
Exp. 2021CON095324 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Creació i 
desenvolupament 
de càtedra 

La creació l'any 2021 de la Càtedra 

d'Infermeria Familiar i Comunitària 
adscrita acadèmicament a la 
Universitat d'Alacant 

SECRETARIA GENERAL 

2 anys; les parts poden en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini 
anterior acordar-ne unànimement i de 
manera expressa la pròrroga per un nou 

període de 2 anys més. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el 
conveni i ho haurà de comunicar per escrit 
a l'altra part amb almenys 3 mesos 
d'antelació a la data en la qual pretenga 

donar-se per finalitzat 

ASSOCIACIÓ PER A LA 
PROMOCIÓ DEL 

TURISME ESPORTIU A 
ALACANT 
Exp. 2021CON079594 

CONVENI 
MARC 

 

Establir unes 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 
EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

2 anys des del moment de la signatura, 
renovable tàcitament per períodes iguals. 
No obstant això, qualsevol de les parts 

podrà denunciar el conveni i ho haurà de 
comunicar per escrit a l'altra part amb 
almenys 2 mesos d'antelació a la data en la 
qual pretenga donar-se per finalitzat  

CONSELLERIA 
D'ECONOMIA 
SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ 
I TREBALL 

Exp. 2021CON077543 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Subvenció 
rebuda 

Contribuir a la resiliència 
comunitària i fomentar polítiques 

públiques relocalitzadores i 
transformadores. En concret, 
promoure iniciatives comunitàries 

col·laboratives en l'ús de monedes 
socials o complementàries i 
connectar-se amb altres 
universitats i centres especialitzats 
que desenvolupen experiències 
similars i que ajuden a configurar 
xarxes de col·laboració entre els 

territoris 

ORTIZ GARCÍA, MARÍA 

MERCEDES. DEPT. 
D’ESTUDIS JURÓDICS 
DE L'ESTAT (FACULTAT 
DE DRET) 

Des de la signatura i fins al 31/12/2021 
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CONSELLERIA 
D'HABITATGE I 

ARQUITECTURA 
BIOCLIMATICA 
Exp. 2021CON089474 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Creació i 

desenvolupament 
de càtedra 

El finançament de les despeses de 

funcionament de la Càtedra 
d'Arquitectura Sostenible per a 

l'exercici 2021 

SECRETARIA GENERAL 
Des de la data de la signatura i fins al 
31/12/2021 

CONSORCI DE 
COMPENSACIÓ 
D'ASSEGURANCES 
Exp. 2021CON088768 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Concessió 
beca/patrocini 

Conveni entre el Consorci de 
Compensació d’Assegurances EPE i 
la Universitat d'Alacant per al 

desenvolupament del màster 
universitari en Planificació i Gestió 
de Riscos Naturals mitjançant la 

concessió de beques de matrícula 

I.INTERUNIVERSITARI 
DE GEOGRAFIA 

4 anys a partir de la inscripció, en el 
termini de 5 dies hàbils des de la 
formalització, en el Registre Electrònic 

Estatal d'Òrgans i Instruments de 
Cooperació del Sector Públic Estatal.  Serà 
publicat en el BOE en el termini de 10 dies 

hàbils des de la formalització 

DIPUTACIÓ 

PROVINCIAL 
D'ALACANT 
Exp. 2021CON085265 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Altra matèria 

Foment i impuls de projectes 
culturals, d'investigació i 
recuperació del patrimoni 
documental de la província 
d'Alacant. Dins d'aquest objectiu 

general, el conveni fixa les 
condicions per a la digitalització, 
descripció documental, difusió i 
estudi de l'Arxiu Històric del 
Sanatori Leprològic de Fontilles , 

dins del projecte Fontilles Heritage 
Project II 

SECRETARIA GENERAL 

 
4 anys des del moment de la signatura. 
Sempre que no hi haja denúncia escrita per 
cap de les parts, amb un preavís de 6 
mesos d'antelació. En qualsevol cas, les 

parts hauran de finalitzar el 
desenvolupament de les accions iniciades 
en el moment de la notificació de la 
denúncia del conveni. 
Es podrà prorrogar, per acord exprés de les 

parts, per un màxim de 4 anys. 
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DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL 
D'ALACANT 
Exp. 2021CON095826 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Subvenció 
rebuda 

L'objectiu fonamental d’aquest 

conveni és impulsar els processos 
d'innovació, generació i 

transferència de coneixement i 
tecnologia en l'àmbit de la 
intel·ligència digital desenvolupada 
en els projectes objecte d'aquest 
conveni que desenvolupa la 

Universitat d'Alacant i que la 
Diputació Provincial d'Alacant 
subvenciona, sense perjudici de la 
integració i coordinació de les 
iniciatives i esforços, amb la 
finalitat d'obtenir una millor i més 

eficient gestió dels recursos de les 
entitats locals i la millora de la 
qualitat de vida de la ciutadania de 
la província a través de la 
transformació digital del 
desenvolupament econòmic i social 

IU D'INVESTIGACIÓ 
INFORMÀTICA 

31/12/2021 

FUNDACIÓ CAIXA 
MEDITERRANI 

Exp. 2021CON098172 

CONVENI 

MARC 
 

Establir un marc genèric de 
col·laboració entre  

les dues entitats 

SECRETARIA GENERAL 

 
Entrarà en vigor en el moment de la 
signatura i tindrà una vigència de tres (3) 

anys, i es prorrogarà tàcitament per 

períodes d'igual duració, excepte denúncia 
per escrit de qualsevol de les parts, que 
haurà de fer-se amb 2 mesos d'antelació 
 

FUNDACIÓ 
HUMANITÀRIA DELS 
ROTARIS ESPANYOLS 
Exp. 2021CON096426 

CONVENI 
MARC 

 

És objecte d’aquest 
conveni/protocol establir unes vies 
per a la realització en comú 
d'activitats d'assessorament, 

investigació, formació o de 
qualsevol altre tipus que redunden 
en benefici de les dues parts, 

especialment dins de l'àmbit del 
servei cultural, social i humanitari 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 

INTERNACIONALS I 
COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 

4 anys des de la data de la signatura, i es 
prorrogarà automàticament per períodes 
d'igual duració, sempre que no hi haja 
denúncia per cap de les parts 
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FUNDACIÓ 

SECRETARIAT GITANO 
Exp. 2021CON086849 
 
 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Voluntariat 

Col·laboració per a dur a terme la 

participació de la comunitat 
universitària en les activitats de 
voluntariat social 

VICERECTORAT 

D'IGUALTAT, INCLUSIÓ 
I RESPONSABILITAT 
SOCIAL 

 

4 anys des del moment de la signatura. En 
qualsevol moment, abans de la finalització 

del termini anterior, les parts podran 
acordar-ne de manera expressa la pròrroga 
per un període de fins a 4 anys addicionals. 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2021CON088846 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Subvenció 

rebuda 

L'objecte d’aquest conveni és la 
concessió d'una subvenció a la 

Universitat d'Alacant per al foment 
d'activitats d'investigació i 
transferència de coneixement 

orientades al disseny, anàlisi i 
avaluació de polítiques públiques en 
matèria de cura de les persones i 
d'inclusió social, educació i joventut 

de la UA: GI en Salut Pública (GISP, 
Ref VIGROB-152FI i GI Investigació 
Interdisciplinària en Docència 
Universitària - Educació i 
Tecnologies de la Informació i 
Comunicació/Educació Inclusiva 

(GIDU-EDUTIC/IN, Ref. VIGROB-

330). 
 

GIL GONZÁLEZ, DIANA 

MARIA. DEPT. 
D’INFERMERIA 
COMUNITÀRIA, 
MEDICINA PREVENTIVA 

I SALUT PUBLICA I 
HISTÒRIA DE LA 
CIÈNCIA (FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT) 

31/12/2021 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2021CON091035 

CONVENI 

ESPECÍFIC 
Altra matèria 

Conveni de reciprocitat entre la GV 
per a la percepció del complement 
de carrera administrativa 

GERÈNCIA 

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

GRUP FOTOGRÀFIC DE 
PETRER 

Exp. 2021CON071032 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Curs 

d'especialització  

La realització i difusió del curs 
d'especialització de fotografia en el 
marc de la Seu Universitària de 

Petrer en col·laboració amb el Grup 
Fotogràfic de Petrer: "EL PROJECTE 
COM A OBJECTIU FINAL" 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 

EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

4 anys des del moment de la signatura. En 
qualsevol moment, abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran 

acordar-ne de manera expressa la pròrroga 
per un període de fins a 4 anys addicionals 
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IVF HEALTH HOLDING 
SLU 

Exp. 2021CON094177 

ADDENDA (al 
conveni signat 

el 6/2/2013) 

Altra matèria 

Acordar el canvi de denominació en 

els acords subscrits a partir 
d'aquest moment entre la 

Universitat d'Alacant i  l’IVF SPAIN 
per IVF HEALTH HOLDING SLU 

SECRETARIA GENERAL 
2 anys, renovable tàcitament per períodes 
iguals, excepte denúncia expressa amb 2 

mesos d'antelació  

ÒPTICA LEON SLU 
Exp. 2020CON031141 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Treball de Fi de 
Grau/Màster 

Establir les condicions de 
col·laboració entre les parts sobre la 
realització de propostes de treballs 

de fi de grau i treballs de fi de 
màster per a l'alumnat de les 
titulacions impartides en la 

Universitat d'Alacant 

DE FEZ SAIZ, MARÍA 
DOLORES. DEPT. 
D’ÒPTICA, 
FARMACOLOGIA I 
ANATOMIA (FACULTAT 
DE CIÈNCIES) 

4 anys. En qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar-ne de manera expressa la 
pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals 

 
No obstant això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, i ho haurà de 

comunicar per escrit a l'altra part amb 
almenys 2 mesos d'antelació a la data en la 
qual pretenga donar-se per finalitzat 

ORIZON SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, SL 

Exp. 2021CON086788 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Mecenatge 
Col·laborar en la promoció i el 
foment de l'equip de triatló federat 

de la UA 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

1 any des del moment de la signatura. En 
qualsevol moment, abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran 

acordar-ne de manera la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals 

UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D'ELX, 

CONSELLERIA 
D'ECONOMIA 
SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ 
I TREBALL 

Exp. 2021CON083067 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Creació i 

desenvolupament 
de càtedra 

El finançament de la Càtedra 
d'Economia Blava durant l'any 2021 

SECRETARIA GENERAL 
Des de la data de la signatura i fins al 
31/12/2021 
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UNIVERSITAT DE 

BARCELONA, 
UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE 
CARTAGENA, 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA, 
UNIVERSITAT DE 

SEVILLA, UNIVERSITAT 
DE MÚRCIA, 
UNIVERSITAT DE 
LLEIDA, UNIVERSITAT 
DE CÒRDOVA, 
UNIVERSITAT DE 

BURGOS, UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE 
MADRID, UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE 
BARCELONA 
Exp. 2021CON090178 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Programa de 
doctorat  
interuniversitari 

Col·laboració per a la realització 
conjunta del Programa de Doctorat 
en Electroquímica. Ciència i 
Tecnologia (ECiT) 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des del moment de la signatura. En 
qualsevol moment, abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran 
acordar-ne de manera expressa la pròrroga 

per un període de fins a 4 anys addicionals 

 

 

Esther Algarra Prats 
 

 

 

Secretària general 
 

Alacant, 25 de maig de 2021 
 

 


