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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ACADÈMIA DE LES ARTS 
ESCÈNIQUES D'ESPANYA 

CONVENI 
MARC 

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

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable 
tàcitament per períodes 
iguals. No obstant açò, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, i ho 
comunicarà per escrit amb 
almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què es pretenga 
finalitzar 

ACADEMIA VALENCIANA 
DE LA LLENGUA 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Altra matèria La reducció de docència de la 
professora Mª Isabel Guardiola 
Savall en la UA, amb l'objectiu de 
poder dedicar-se a les activitats 
de l'Acadèmia Valenciana de la 
Llengua 

GUARDIOLA SAVALL, 
MARIA ISABEL. DEPT. 
FILOLOGIA CATALANA 
(FACULTAT FILOSOFIA 
I LLETRES) 

Des de la seua signatura fins 
al 31/12/2018, es 
prorrogarà tàcitament 
durant l'any següent fins a la 
finalització de l'any 
acadèmic, i la seua aplicació 
quedarà condicionada a 
l'existència de crèdit 
pressupostari 

ASSOCIACIÓ AZTIVATE CONVENI 
MARC 

 Aprofundir en la realització de 
projectes de voluntariat a Kenya, 
mitjançant la formació de 
recursos humans, el 
desenvolupament 
d’investigacions i la transferència 
de tecnologia 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

3 anys, renovable 
tàcitament per període 
iguals. No obstant açò, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, i ho 
comunicarà per escrit amb 
almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en la qual es 
pretenga finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT DE L’ALFÀS 
DEL PI 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Altra matèria La promoció i difusió del XXX 
Festival de Cinema de L'Alfàs del 
Pi, 2018, que se celebrarà del 6 al 
15 de juliol de 2018 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Des de la seua signatura, 
fins al 31/12/2018. No 
obstant açò, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el 
conveni, i ho comunicarà 
per escrit a l'altra part amb 
almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què es pretenga 
finalitza 

FUNDACIÓ MÚTUA 
LLEVANT 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Altra matèria La col·laboració, mitjançant el 
mecenatge, de la Fundació 
Mútua Llevant en el VI Festival de 
Teatre Clàssic de L'Alcudia, que 
se celebrarà entre el 10 i el 28 de 
juliol de 2018 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Fins a la finalització 
d'activitat descrita en la 
clàusula primera prevista 
per al 28/07/2018 

FUNDACIÓ MÚTUA 
LLEVANT 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Altra matèria La col·laboració, mitjançant el 
mecenatge, de la Fundació 
Mútua Llevant en activitats 
d'interès cultural i acadèmic en el 
Campus d'Alcoi de la UA 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any, prorrogable de forma 
expressa, fins a un màxim de 
4 anys. No obstant açò, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni amb 3 
mesos d'antelació a la data 
en què es pretenga finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ PRIVADA 
BANC SABADELL 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Altra matèria Regular els termes de la 
col·laboració econòmica de la 
Fundació, en la dotació d'ajudes, 
com a suport a les diferents 
iniciatives de la Càtedra Antoni 
Miró d’Art Contemporani durant 
el Curs Acadèmic 2018-2019 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Fins al lliurament dels 
projectes guanyadors de les 
ajudes, previst com a 
màxim, per al mes de febrer 
de 2019 

FUNDACIÓ PRIVADA 
BANC SABADELL 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Altra matèria Regular els termes de la 
col·laboració econòmica de la 
Fundació en la celebració del 
Festival de Teatre Clàssic de 
l'Alcudia que tindrà lloc del 10 al 
27 de juliol de 2018 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Fins al 27/07/2018 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Altra matèria La col·laboració en activitats 
formatives pràctiques i 
d’investigació en matèria 
d'administració relacionades amb 
el Grau en Gestió i Administració 
Pública 

FACULTAT DRET 4 anys, prorrogable per un 
període igual, previ acord 
exprés de les parts. 

HOMECARE ESPANYA, 
LINDE MEDICA SLU 

CONVENI 
MARC 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

3 anys, renovable 
tàcitament per períodes 
iguals. No obstant açò, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, i ho 
comunicarà per escrit amb 
almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què es desitge 
finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIÓ DE COL·LEGIS 
PROFESSIONALS 
D’ALACANT 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Altra matèria Establir la col·laboració entre la 
UA i UPA amb la intenció 
d'integrar als membres 
col·legiats, en la comunitat 
Alumni, sense requerir-los 
abonament de la quota anual, a 
canvi de la seua col·laboració, 
com a ambaixadors, assessors o 
mecenes. 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys. No obstant açò, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, i ho 
comunicarà per escrit amb 
almenys 3 mesos d'antelació 
a la data en què es desitge 
finalitzar 

Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
Alacant, 21 de juny de 2018 


