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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ACADÈMIA 
VALENCIANA DE LA 
LLENGUA 
Exp. 2019CON030823 

CONVENI MARC  

Establir la col·laboració amb 
l'Aacdemia Valenciana de la 
Llengua en la difusió 
d'activitats lingüistiques i 
culturals valencianes 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys des de la data de 
signatura. 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 

AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I SOCIAL 
DE L'AJUNTAMENT 
D'ALACANT 
Exp. 2019CON011987 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Regular la col·laboració de 
l'Agència Local i de la 
Universitat en l'execució de 
programes i activitats 
organitzades per la UA,  
relacionades amb dotar als 
estudiants dels recursos i 
suports necessaris per a la 
millora de la seua 
ocupabilitat. 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

Des de la data de la signatura 
fins al 31/12/2019. En 
qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, 
les parts podran acordar-ne de 
manera expressa la renovació 
per un màxim de 4 anys. Així 
mateix podran denunciar el 
conveni, amb avís previ d’un 
mes d'antelació 

AJUNTAMENT DE 
CALLOSA DE SEGURA 
Exp. 2019CON018384 

CONVENI MARC  

Col·laboració entre 
l'Ajuntament de Callosa de 
Segura i la Universitat 
d'Alacant a través de l'Institut 
CIBIO, per a dur a terme 
activitats docents, recerca i 
desenvolupament expositiu 
sobre biodiversitat 

I.U. DE RECERCA - 
CIBIO (FACULTAT 
DE CIÈNCIES) 

4 anys des de la data de 
signatura. No obstant açò, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar o modificar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 6 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT DE LA 
NUCIA 
Exp. 2018CON085805 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

La realització d'activitats de 
recerca i docència en l'Arxiu 
Històric de la Nucia 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment 
i abans de la finalització del 
termini anterior, les parts 
podran acordar de forma 
expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant açò, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb 
almenys 3 mesos d'antelació a 
la data en què pretenga donar-
se per finalitzat 

BANKIA SA 
Exp. 2019CON020873 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Determinar la col·laboració de 
les parts en l'organització de 
vuit Desdejunis Informatius 
impulsats per l'UA i el Diari 
Informació, durant l'any 2019 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Fins al 31/12/2019, sense 
perjudici d'aquelles 
contraprestacions que per la 
seua naturalesa hagen 
d'estendre la seua vigència 
durant un període de temps 
superior 

CLUB DE TENNIS 
ALACANT 
Exp. 2019CON022631 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Suport, promoció i foment de 
la pràctica esportiva i les 
competicions del tennis 
universitari 
 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment 
i abans de la finalització del 
termini anterior, les parts 
podran acordar de forma 
expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals. 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 què pretenga donar-
se per finalitzat 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

COL·LEGI OFICIAL DE 
PSICOLOGIA DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2019CON027026 

CONVENI MARC  

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

UNIVERSITAT 
PERMANENT 

3 anys des de la data de 
signatura, 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 què es pretenga 
donar per finalitzat 

COL·LEGI CEBAT 
Exp. 2019CON018399 CONVENI MARC  

Establir el marc de 
col·laboració entre el Col·legi 
CEBAT de Mutxamel i la 
Universitat d'Alacant a través 
de l'Institut CIBIO, per al 
desenvolupament de 
programes educatius de 
protecció de la naturalesa, 
intercanvi d'informació i 
suport tècnic propi dels seus 
àmbits d'actuació 

GALANT PATIÑO, 
EDUARDO. 
IU INVESTIGACIÓ 
CIBIO 

5 anys, renovables per períodes 
successius d'un any per acord 
tàcit. Les parts podran 
denunciar o modificar el present 
document en qualsevol moment 
per mutu acord. Qualsevol de 
les parts podrà també renunciar 
al present Conveni comunicant-
ho per escrit a l'altra part amb 
sis mesos d'antelació. 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARÈNCIA, 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, PARTICIPACIÓ 
I COOPERACIÓ 
Exp. 2019CON031694 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Foment d'activitats en 
matèria de transparència i 
participació ciudadana per a 
l'exercici 2019 

SECRETARIA 
GENERAL 

Entrarà en vigor en el moment 
de la seua signatura, i 
finalitzarà el 31 de desembre de 
2019, sense perjudici de 
l'establit en la clàusula tercera 
en relació a les despeses 
prèvies a la signatura 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARÈNCIA, 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, PARTICIPACIÓ 
I COOPERACIÓ 
Exp. 2019CON031709 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Creació i 
desenvolupament 
de càtedra 

Manteniment de la Càtedra de 
Responsabilitat Social durant 
l'any 2019 

SECRETARIA 
GENERAL 

Entrarà en vigor en el moment 
de la seua signatura, i 
finalitzarà el 31 de desembre de 
2019, sense perjudici de 
l'establit en la clàusula tercera 
en relació a les despeses 
prèvies a la signatura 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ESCOLA DE DRET I 
ECONOMIA D'ALACANT 
SL 
Exp. 2019CON030541 

CONVENI MARC  

Establir unes vies per a la 
realització en comú 
d'activitats de divulgació, de 
formació i de recerca entre la 
UA i l'Escola de Dret i 
Economia d'Alacant 

GALLEGO SANCHEZ, 
ESPERANZA. DEPT. 
DRET MERCANTIL I 
DRET PROCESSAL 
(FACULTAT DRET) 

5 anys des de la data de 
signatura, renovable 
tàcitamente per períodes iguals. 
No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 4 mesos 
d'antelació a la data en què es 
pretenga donar per finalizat. 

FUNDACIÓ CAJA 
MEDITERRANEO 
Exp. 
2019CON008934 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

La cessió temporal del 
"Despatx-Arxiu Germà 
Bernàcer" a la UA para la 
seua digitalització i 
catalogació 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys imporrogables 

FUNDACIO SAMBORI 
Exp. 2019CON005291 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Coorganització i 
cofinançament d'una part dels 
Premis "Sambori 
Universitaris" que cofinancen 
les Universitats Públiques 
Valencianes 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any des de la data de 
signatura. En qualsevol moment 
i abans de la finalització del 
termini anterior, les parts 
podran acordar-ne de forma 
expressa la pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. 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 què pretenga donar-
se per finalitzat 

FUNDACIÓ DE LA 
UNIVERSITAT DE 
CANTÀBRIA PER A 
l'ESTUDI I LA 
INVESTIGACION DEL 
SECTOR FINANCER 
Exp. 2019CON012025 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

L'estudi i la recerca del sector 
financer-UCEIF per al foment 
de l'emprendimiento 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

1 any des de la data de 
signatura 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ RAFAEL DEL 
PINO 
Exp. 2019CON030944 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Creació i 
desenvolupament 
de càtedra 

Establir les condicions de 
participació de les parts per a 
la creació de la “Càtedra 
Ciència i Societat” 

SECRETARIA 
GENERAL 

1 any des de la data de 
signatura 

INSTITUT ALACANTÍ DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 
Exp. 2019CON019499 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Realització de 
congressos, 
cursos, jornades 
i seminaris 

La col·laboració en el 
desenvolupament del congrés 
internacional "Vibraciones de 
Juan Gil-Albert: la fascinación 
de la constància", els dies 3, 
4, 5 i 6 d'abril de 2019 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Des de la data de la signatura 
fins l'execució de l'activitat 

INSTRUMENTS BESSO 
Exp. 2019CON017686 CONVENI MARC  

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

VERA GUARINOS, 
JENARO. DEPT. 
FISICA, INGENIERIA 
DE SISTEMES I 
TEORIA. (ESCOLA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

3 anys des de la data de 
signatura, 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 què es pretenga 
donar per finalitzat 

NUTRICIÓN SELECTA 
MEDITERRANEA 
Exp. 2019CON018345 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Treball fi de 
grau/màster 

Establir la col·laboració entre 
les parts per a la realització 
de treballs de finalització de 
grau/màster 

MARTINEZ 
RODRIGUEZ, 
ALEJANDRO. DEPT. 
QUIMICA 
ANALÍTICA, 
NUTRICIÓ I 
BROMATOLOGIA 
(FACULTAT 
CIÈNCIES) 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment 
i abans de la finalització del 
termini anterior, les parts 
podran acordar de forma 
expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant açò, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb 
almenys 4 mesos d'antelació a 
la data enqu i pretenga donar-
se per finalitzat 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

SOCIETAT UNIÓN 
LÍRICA PINOSENSE 
Exp. 2019CON026735 

CONVENI MARC  

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

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys des de la data de 
signatura, 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 què es pretenga 
donar per finalitzat 

UNIVERSITAT 
CARDENAL HERRERA 
CEU 
Exp. 2019CON012098 

ADDENDA (al 
conveni signat el 
26/1/2017) 

Una altra matèria 

Acord de renovació per al 
curs 2018/2019 i actualització 
de la informació dels annexos 
I i II 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

Curs acadèmic 2018/2019, serà 
prorrogable per acord exprés de 
les parts 

UNIVERSITAT REI JUAN 
CARLOS 
Exp. 2019CON019367 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Facilitar l'estada d'un  
Catedràtic d'Ecologia de la U. 
Rei Juan Carlos en la UA 
 

VICERECTORAT DE 
RECERCA I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment 
i abans de la finalització del 
termini anterior, les parts 
podran acordar de forma 
expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALÈNCIA,  
 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA, 
 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D'ELX 
Exp. 2019CON022589 

ADDENDA (al 
conveni signat el 
9/1/2017) 

Una altra matèria 

Actualitzar per al curs 2018-
2019 la proposta de 
distribució de mòduls, el 
nombre d'estudiants, l'import 
del curs i la retribució a 
percebre per la coordinació i 
pel professorat del conveni 
signat el 9 de gener de 2017, 
per a la realització conjunta 
del Curs de Formació 
Pedagògica i Didàctica 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

Curs acadèmic 2018-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
Alacant, 26 de març de 2019
 


