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ENTITAT 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT 

D'OTOS 

ANTONI MIRÓ 

AJUNTAMENT 
D'ALCOI 

Exp. 
2018AMB111911 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Creació i 

desenvolupament 
de càtedra 

El manteniment de la 
Càtedra d'Art 
Contemporani Antoni Miró 
de la Universitat d'Alacant 

SECRETÀRIA 
GENERAL 

Des de la signatura fins al 
31/12/2018 

APPLYNANO 
SOLUTIONS, SL 

Exp. 
2018AMB101285 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Treball Fi de 

Grau/Màster 

Establir les condicions de 

col·laboració  entre les 
parts per a la realització 
de treballs Fi de Grau i 
treballs Fi de Màster per a 
l'alumnat de les titulacions 
impartides en la UA 

GÓMEZ-RICO 

NÚÑEZ DE 
ARENAS, MARÍA 
FRANCISCA. DEPT. 

D’ENGINYERIA 
QUÍMICA (ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR) 

4 anys des de la data de 
signatura, renovable 
expressament en qualsevol 
moment i abans de la 

finalització del termini anterior 
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 amb 

almenys 1 mes d'antelació a la 
data en què es pretenga donar 
per finalitzat 

ARAKERANDO 
ASSOCIACIÓ DE 
DONES GITANES 
Exp. 

2018AMB110010 

CONVENI MARC  

Establir unes vies per a la 

realització en comú 
d'activitats col·laboratives 
educatives i culturals entre 
la UA i Arakerando 

Associació de Dones 
Gitanes 

VICERECTORAT DE 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, INCLUSIÓ 
I IGUALTAT 

3 anys des de la data de 
signatura, renovable tàcitament 

per períodes semblants. No 

obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el 
conveni, i ho haurà de 
comunicar per escrit amb 
almenys 2 mesos d'antelació a 
la data en què es pretenga 

donar per finalitzat 
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ENTITAT 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ FINS 

QUE TU VULGUES 
Exp. 
2018AMB109638 

CONVENI MARC  

Establir unes vies per a la 
realització en comú 

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

FACULTAT DE 

CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

3 anys des de la data de 
signatura, renovable tàcitament 

per períodes semblants. No 
obstant això, qualsevol de les 

parts podrà denunciar el 
conveni, i ho haurà de 
comunicar per escrit amb 
almenys 2 mesos d'antelació a 

la data en què es desitge 
finalitzar 

AJUNTAMENT DE 
CALP 
Exp. 
2018AMB103975 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
Creació i 
funcionament d’una 
seu de la UA 

Regularà la creació i i 
funcionament d'una seu 
universitària en el municipi 
de Calp 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT 
I LLENGÜES 

4 anys, prorrogable 
expressament pel període que 
s'acorde, amb un màxim de 4 
anys addicionals 

CAIXA RURAL 
CENTRAL 
Exp. 
2018AMB109673 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria 

La col·laboració de Caixa 
Rural amb la UA en 
projectes singulars de 
contingut docent i 
investigador o de suport a 
l'activitat acadèmica 

mitjançant una aportació 
econòmica 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

2 anys. En qualsevol moment,  

abans de la finalització del 
termini anterior, les parts 
podran acordar de forma 
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 amb 
almenys 3 mesos d'antelació a 
la data en què es pretenga 

donar per finalitzat 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARÈNCIA, 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I 

COOPERACIÓ 
Exp. 
2018AMB089078 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria 

La col·laboració per a la 

realització del projecte: 
"Cooperació universitària 
2018. Impuls a l'agenda 
2030 i als objectius de 
desenvolupament 
sostenible" 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Des de la signatura i fins a la 
finalització del termini 
d'execució del projecte (12 
mesos amb possibilitat de 

pròrroga fins a un màxim de 6 
mesos) 
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ENTITAT 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ESCOLA 
VALENCIANA, 

FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS 

PER LA LLENGUA 
 
INSTITUT JOAN 
LLUíS VIVES 

Exp. 
2018AMB080961 

ADDENDA (al 

conveni signat el 
20/12/2017) 

Una altra matèria 

Ampliar l'import de la 
liquidació a 1.500 € amb 

la finalitat de cobrir el cost 

del desplaçament i 
allotjament d'un segon 
professor 
 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT 
I LLENGÜES 

La del conveni (3 anys, després 

dels quals i abans de la data de 
finalització es podrà acordar la 
pròrroga)  

FEDERACIÓ DE 
TRIATLÓ DE LA 

COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 
2018AMB096403 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria 

La col·laboració  entre les 

parts per a la millora 
tècnica d'esportistes i 
tècnics adscrits als 
diferents programes 
tecnicoesportius de la 
Federació i de l'equip de 

triatló de la UA 
 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT 
I LLENGÜES 

 

Des de la data de la signatura i 
tindrà una vigència d'un 1 any. 
En qualsevol moment abans de 

la finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma 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 3 mesos 
d'antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat 

FUNDACIÓ 
BALEÀRIA 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Denúncia 
Denunciar el conveni 
signat el 22/05/2017 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT 
I LLENGÜES 

---------- 
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ENTITAT 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ 
CAROLINA 
Exp. 
2018AMB067305 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Patrocini/concessió 
beca 

La Fundació Carolina, en 
col·laboració amb la UA, 

convoca dues beques 
d'especialització 

professional a Espanya per 
a la realització del Màster 
Universitari en Planificació 
i Gestió de Riscos Naturals 

en l'àrea d'energia, medi 
ambient, sostenibilitat i 
infraestructures, dins del 
seu programa de formació 
(beques de postgrau) 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Curs acadèmic 2018/2019 i, en 
tot cas, fins al compliment dels 
compromisos assumits per les 
parts 

FUNDACIÓ 
CAROLINA 
Exp. 
2018AMB067317 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Patrocini/concessió 
beca 

La Fundació Carolina, en 

col·laboració amb la UA, 

convoca dues beques 
d'especialització 
professional a Espanya per 
a la realització del Màster 
Universitari en 

Comunicació i Indústries 
Creatives en l'àrea d'arts, 
humanitats i comunicació, 
dins del seu programa de 
formació (beques de 
postgrau) 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 

INTERNACIONALS 

Curs acadèmic 2018/2019 i, en 
tot cas, fins al compliment dels 
compromisos assumits per les 
parts 

FUNDACIÓ DE LA 

COMUNITAT 
VALENCIANA MARQ 
Exp. 
2018AMB102327 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Realització de 
congressos, cursos, 
jornades i seminaris 

El desenvolupament del 
XVIII Seminari 
d'Arqueologia i Història a 

Elda 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT 
I LLENGÜES 

Se cenyirà a l'execució de 
l'activitat del conveni (30 de 
novembre i 1 de desembre de 

2018) 
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ENTITAT 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

HOSPITAL 

UNIVERSITARI DE 

TORREVELLA 
Exp. 
2018AMB080991 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Curs 
d'especialització 

Permetre la realització 
d'un títol propi de la UA en 
el qual participen, com a 

docents externs, personal 

sanitari (metges i 
infermeres) de l'empresa. 
L’alumnat realitza les 
pràctiques externes en 
aquest hospital 

PERPIÑÁ GALVAÑ, 
JUANA. DEPT. 

D’INFERMERIA 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT) 

Des de la data de signatura. 
Tindrà vigència durant el curs 

acadèmic 2018/2019, sense 
que hi haja pròrroga. Les dues 

parts podran procedir a la 
denúncia d'aquest conveni amb 
la comunicació prèvia i amb 
una antelació mínima d'un mes 

a la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 

HOSPITAL 
UNIVERSITARI DEL 
VINALOPÓ 

Exp. 
2018AMB080965 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Curs 

d'especialització 

Permetre la realització 
d'un títol propi de la UA en 
el qual participen docents 
externs, que són 
professionals sanitaris que 

treballen en l'empresa. 
L’alumnat realitza 

pràctiques externes en 
aquest hospital 

PERPIÑÁ GALVAÑ, 
JUANA. DEPT. 

D’INFERMERIA 

(FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT) 

Des de la data de signatura. 
Tindrà vigència durant el curs 
acadèmic 2018/2019, sense 
que hi haja pròrroga tàcita. Les 

dues parts podran procedir a la 

denúncia d'aquest conveni amb 
la comunicació prèvia i amb 
una antelació mínima d'un mes 
a la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 

INSTITUT VALENCIÀ 
DE LA JOVENTUT 
Exp. 

2018AMB098844 

CONVENI MARC  

Establir vies per a la 
realització conjunta 
d'activitats de divulgació, 
formació i recerca que 

redunde en benefici de les 

dues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT 
I LLENGÜES 

3 anys des de la data de 
signatura, renovable tàcitament 
per períodes semblants. No 
obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el 
conveni, i ho haurà de 

comunicar per escrit amb 

almenys 2 mesos d'antelació a 
la data en què es desitge 
finalitzar 

MINISTERI 
D'EDUCACIO, 

CULTURA I ESPORT 
Exp. 
2018AMB109223 

ADDENDA (al 

conveni signat el 
28/11/2014) 

Una altra matèria 
Prorrogar la vigència del 
conveni per 2 anys més 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENT 

2 anys 
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ENTITAT 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

MARK’ENNOVY 
PERSONALIZED 
CARE, SL 
Exp. 

2018AMB086585 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria 

La col·laboració amb la UA 
a través del 

subministrament 
gratuïtament productes 
que seran utilitzats per 
estudiants del grau 

d'Òptica i Optometria i del 
màster en Optometria 
Avançada i Salut Visual  

CAMPS SANCHÍS, 

VICENTE J. DEPT. 
D’ÒPTICA, 
FARMACOLOGIA I 
ANATOMIA 

(FACULTAT DE 
CIÈNCIES) 

4 anys des de la data de 
signatura, renovable 

expressament en qualsevol 
moment i abans de la 

finalització del termini anterior 
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 amb 
almenys 3 mesos d'antelació a 
la data en què es pretenga 
donar per finalitzat 

UNIÓ  PROVINCIAL 

DE PERSONES AMB 

DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL A 
ALACANT, UPAPSA 
Exp. 
2018AMB098373 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Programa d'estudis 
propis 

Establir les conidiciones 
per a la realització del PEP 

en “competències 
personals i laborals en 

entorns d'ocupació amb 
suport” 

VIC. 

REPSONSABILITAT 
SOCIAL, INCLUSIÓ 

I IGUALTAT 

1 curs acadèmic. No obstant 
això, qualsevol de les parts 

podrà denunciar el conveni amb 
almenys 3 mesos d'antelació a 

la data en la qual pretenga 
donar-se per finalitzat 

UNIVERSITAT JAUME 
I 
 
CORTS 
VALENCIANES  
 

UNIVERSITAT DE 

VALÈNCIA 
Exp. 
2018AMB101899 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria 

Crear un comitè científic 
per a la publicació dels 
Acta Curiarum Regni 
Valentiae 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

2 anys des de la data de 
signatura. Podrà ser prorrogat 
o extingit anticipadament 
d’acord amb les exigències 

establides en la legalitat vigent 
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ENTITAT 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

VILLA 
UNIVERSITARIA 
Exp. 
2018AMB095311 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria 

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

triatló de la secció 
esportiva de la UA 
 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT 

I LLENGÜES 

Des de la data de la signatura i 
fins al 30 d'agost de 2019.  

En qualsevol moment, abans de 
la finalització del termini 

anterior, les parts podran 
acordar de forma 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 3 mesos 
d'antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretària general 
 

 
 
Alacant, 23 de novembre de 2018
 


