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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

BANC SANTANDER, SA 
Exp. 2020CON039222 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 9/3/2017) 

Modificació del 
clausulat 

Segona Addenda al Conveni de 
col·laboració entre la UA i el 
Banc de Santander, de 9 de març 
de 2017. L'objecte d'aquesta 
addenda és la modificació dels 
termes econòmics inclosos en la 
clàusula sisena del conveni i el 
contingut de la primera addenda 
amb data 13 de gener de 2020 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Fins al 1/01/2021. 

DESPENSA SOLIDARIA 
DE ALICANTE, SC 
Exp. 2020CON040324 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Desenvolupar l'activitat de 
voluntariat que consisteix en el 
lliurament de lots d'aliments 
bàsics a persones que es troben 
en risc d'exclusió social i la 
situació de la qual s'ha vist 
agreujada per la pandèmia 
provocada per la COVID-19 

SECRETARIA GENERAL 

Entrarà en vigor en el moment de 
la seua signatura, i continuarà 
vigent mentre les parts no 
decidisquen el contrari, amb un 
màxim de 4 anys. 
Igualment, el conveni podrà 
finalitzar amb anterioritat a les 
dates expressades, amb la 
denúncia prèvia per escrit 
d'alguna de les parts, comunicant-
ho a l'altra part amb almenys 2 
mesos d'antelació a la data en la 
qual es pretenga donar per 
finalitzat. 
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FÒRUM DE DEBAT 
ECONÒMIC GERMÀ 
BERNÀCER 
Exp. 2020CON039502 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

El manteniment de la Càtedra 
Germà Bernàcer  SECRETARIA GENERAL 

2 anys des de la  data de la 
signatura. Les parts podran, en 
qualsevol moment abans de la 
finalització del termini anterior, 
acordar unànimement i de manera 
expressa la seua pròrroga per un  
nou període de 2 anys més. No 
obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit a l'altra  
part amb almenys 3 mesos 
d'antelació  a la data en la qual es 
pretenga donar per finalitzat.  
 

INSTITUT TECNOLÒGIC 
DE L'ENERGIA I 
RECURSOS HÍDRICS 
Exp. 2020CON030993 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Programa d'Estudis 
Propis 

La realització del programa 
d'estudis propis en Sistemes 
Elèctrics de Potència 
 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de la 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
de manera expressa la seua 
pròrroga per un període de fins a 
4 anys addicionals. 
 
No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit a l'altra 
part amb almenys 3 mesos 
d'antelació a la data en la qual es 
pretenga donar per finalitzat. En 
qualsevol cas, les parts es 
comprometen a finalitzar el 
desenvolupament de les activitats 
ja iniciades en el moment de la 
notificació de la denúncia. 
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LLORENTE & CUENCA 
MADRID, SL 
Exp. 2020CON041460 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 20/3/2018) 

Renovació de 
vigència 

Prorrogar l'acord de col·laboració 
subscrit el 20 de març de 2018 
per a la creació de la Càtedra de 
la Marca Corporativa 

SECRETARIA GENERAL 

2 anys, llevat de denúncia de 
qualsevol de les parts, 
comunicant-ho per escrit a l'altra 
part amb almenys 3 mesos 
d'antelació a la data en la qual es 
pretenga donar per finalitzat. 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretària general 

 

 
Alacant, 24 d'abril de 2020 

 

 


