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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ANTONI MIRO 
Exp. 2020CON029437 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Creació i sosteniment de l’arxiu 
digital que arreplegue l’obra 
d’Antoni Miró i per tant la cessió 
de drets a la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

 
4 anys, que podran ser prorrogats 
si resulta d’interès per a les dues 
parts 

AJUNTAMENT DE DÉNIA 
Exp. 2020CON050609 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Regular el finançament i el 
desenvolupament del Centre de 
Gastronomia del Mediterrani UA-
Dénia, primer centre de 
gastronomia del mediterrani, que 
té com a finalitat dur a terme 
activitats de formació, 
d’investigació i transferència de 
coneixement, i d’extensió 
universitària, relacionades amb 
la gastronomia, i formar 
professionals altament qualificats 
per a desenvolupar la seua 
carrera professional en aquest 
sector. 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I FORMACIÓ 

 

Entrarà en vigor en la data de la 
seua signatura, i tindrà una 
vigència de 4 anys. Abans de la 
finalització del termini assenyalat, 
les parts podran acordar la 
pròrroga d’aquest per un nou 
període de 4 anys. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit a l’altra part 
amb almenys dos mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat. 
En aquest cas, les parts es 
comprometen a la completa 
finalització d’aquelles activitats 
que estigueren iniciades. 
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BANC SANTANDER, SA 
Exp. 2020CON044799 

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

Modificació de les 
clàusules 

 
 
 
Destinar part de l’import anual a 
la implantació de mesures contra 
la COVID-19 com s’indica en la 
clàusula Primera, acordant 
destinar 1/3 de l’import de 
l’anualitat de mecenatge 
corresponent a 2020. 
 
 
 
 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

 
 
 
 
 
 
 
Durant l’any 2020 

CALCONUT, SL 
Exp. 2020CON047382 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Treball final de 
grau/màster 

Conveni de col·laboració en 
propostes de TFG i TFM 
 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys, des del 9/4/2020. En 
qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les 
parts podran acordar de manera 
expressa la pròrroga d’aquest per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals. 
No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit a l’altra 
part amb almenys un mes 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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CLUB ATLETICO SANT 
VICENT - HOQUEI 
Exp. 2020CON044275 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Establir la col·laboració entre la 
UA i CAT Sant Vicent Hoquei per 
al suport i el foment de la 
pràctica esportiva de l’hoquei 
masculí i femení a la província 
d’Alacant 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

 
2 anys des de la data de la 
signatura. En qualsevol moment 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
de manera expressa la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. 
 
No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit a l’altra 
part amb, almenys, 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
 

CONSELLERIA 
D’HISENDA I MODEL 
ECONÒMIC 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

El finançament de les despeses 
de funcionament de la Càtedra 
de Transformació del Model 
Econòmic 

SECRETARIA GENERAL Des de l’01/01/2020 fins al 
31/12/2020 

CONSELLERIA DE 
PARTICIPACIÓ, 
TRANSPARÈNCIA, 
COOPERACIÓ I 
QUALITAT 
DEMOCRÀTICA 
Exp. 2020CON041927 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Foment de les activitats de les 
universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana en matèria 
de transparència i bon govern; 
per a l’any 2020 

SECRETARIA GENERAL 

 
 
Fins al 31 de desembre de 2020 



 

 

   
  

 

CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DEL 28 DE MAIG DEL 2020 
 

   

  
 

4 
 

FEDERACIO D’ESPORTS 
DE MUNTANYA I 
ESCALADA DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON041113 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Realització en comú d’activitats 
de promoció i foment dels 
esports de muntanya i escalada 
que redunden en benefici de les 
dues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

2 anys, des de la signatura del 
conveni. En qualsevol moment 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
de manera expressa la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. 
Qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit a l’altra part 
amb, almenys, 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat.  

FUNDACIÓ CAROLINA 
Exp. 2020CON042363 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Patrocini/concessió 
beca 

Annex que modifica el conveni 
específic de col·laboració 
educativa signat el 15.04.2014 
per a la formació de docents 
llatinoamericans en estudis de 
doctorat per al curs 2019/2020 i 
successius 
 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

 
4 anys, des de la data de la 
signatura, sense possibilitat de 
pròrroga, excepte denúncia per 
escrit per alguna de les parts, que 
haurà de fer-se amb, almenys, 
dos mesos d’antelació. 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALÈNCIA 
UNIVERSITAT JAUME I  

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

Finançament de les despeses de 
funcionament de la Càtedra 
Avant 

SECERTARIA GENERAL 

 
 
Des de l’01/01/2020 fins al 
31/12/2020 



 

 

   
  

 

CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DEL 28 DE MAIG DEL 2020 
 

   

  
 

5 
 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SAU, SAREB,  
Exp. 2020CON047600 

CONVENI 
ESPECÍFIC Una altra matèria 

Concretar la col·laboració de 
cada part en el Repte PropTech; 
un instrument per a accelerar els 
millors projectes tecnològics de 
l’ecosistema alacantí. Aquest 
projecte de col·laboració 
s’anomena Alacant Open Future 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I TECNOLOGIA 

 
1 any des de la data de la 
signatura. 
Finalitzada la duració inicial, les 
parts convenen que aquest 
conveni es prorrogarà de manera 
expressa i escrita per períodes 
addicionals anuals, fins a un 
màxim de 4 anys, prèvia 
notificació de qualsevol de les 
parts per escrit a l’altra amb 
trenta (30) dies naturals 
d’anticipació a la data de 
terminació. 
 

TURISME COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON050358 

 Una altra matèria 

Instrument per a articular la 
concessió directa d’una 
subvenció nominativa , en 
l’exercici 2020, per a promoure 
el producte gastronòmic, la seua  
creativitat i l’anàlisi científica 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I FORMACIÓ 

 
 
Des de la data de la seua 
signatura fins al 31 de desembre 
de 2020 

CONSELLERIA 
D’HISENDA I MODEL 
ECONÒMIC 
 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D’ELX 
 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT  
POLITECNICA DE 
VALÈNCIA 
Exp. 2020CON051496 

CONVENI MARC  

Determinar el marc de 
col·laboració entre la Generalitat, 
a través de la Vicepresidència 
Segona de la Generalitat i 
Conselleria d’Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica, i 
cadascuna de les universitats 
signants per a la creació de la 
Càtedra de Nova Transició Verda 

SECRETÀRIA GENERAL 

4 anys computats des d’aquesta 
data. 
En qualsevol moment abans de la 
finalització del termini de vigència 
previst en el paràgraf anterior, es 
podrà prorrogar per un període 
màxim de quatre anys, per acord 
unànime de les parts, previs els 
tràmits que la normativa de 
cadascuna de les parts requerisca 
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UNIVERSITAT JAUME I 
 
CONSELLERIA 
D’HISENDA I MODEL 
ECONÒMIC 
 
UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D’ELX 
Exp. 2020CON047652 

CONVENI MARC  
La creació de la Xarxa de 
càtedres de Transformació del 
Model Econòmic 

SECRETARIA GENERAL 

Des del moment de la seua 
signatura i continuarà en vigor 
mentre no concórreguen les 
causes legals o reglamentàries 
establides 

 
VICEPRESIDÈNCIA 
SEGONA I CONSELLERIA 
D'HABITATGE I 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMATICA 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

La creació de la Càtedra 
d'Arquitectura Sostenible 
 

SECRETARIA GENERAL 
Des de la data de la seua 
signatura fins al 31 de desembre 
de 2020 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretària general 

 

 
Alacant, 26 de maig del 2020 

 

 


