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CONSELL DE GOVERN DE 28 DE JULIOL DE 2016 
 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ 
D’EPILÈPSIA DE LA 
PROVINCIA 
D’ALACANT 

Específic Altra matèria 

La realització d'un 
concert solidari en el 
Paranimf de la UA el 
dia 7 d'octubre de 
2016 a favor de 
l'Associació d'Epilèpsia 
de la Província 
d'Alacant 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 
LLENGÜES 

Des de la seua 
signatura fins a la 
finalització de 
l'activitat 

ASSOCIACIÓ 
ESPANYOLA DE 
CERVECERS 
ARTESANS 
INDEPENDENTS 
(AECAI) 

Marc 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 

Mª José Bonete DEPT. 
AGROQUÍMICA I 
BIOQUÍMICA 

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 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ LAD, 
ACCIÓ SOCIAL 
CIUTADANS PAÏSOS 
DE L’EST 

Marc 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, ESPORTS I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable per 
períodes iguals. 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 
finalitzar 

ASSOCIACIÓ 
PARKINSON 
D’ALACANT 

Específic Altra matèria 

La realització d'un 
concert solidari en el 
Paranimf de la UA el 
dia 30 de novembre de 
2016 a favor 
Associació de 
Parkinson d'Alacant 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 
LLENGÜES 

Des de la seua 
signatura fins a la 
conclusió de l'activitat 

ASSOCIACIÓ CÍVICA 
PER LA 
NORMALITZACIÓ DEL 
VALENCIÀ 

Marc 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, ESPORTS I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable 
tàcticament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit amb almenos 2 
mesos d'antelació 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ ELVIART Específic Curs 
d'especialista/expert 

La realització i 
coordinació del curs 
titulat "Microviña: curs 
per al foment de 
l'ecosistema 
empresarial rural", que 
es desarollará en les 
dates 21 i 22 d'octubre 
de 2016 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 
LLENGÜES 

L'efectiva realització 
del curs 
d'especialització 

AUTORITAT 
PORTUÀRIA 
D’ALACANT 

Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de formació 
i de recerca sobre 
temes mediambientals 

SECRETARIA GENERAL 

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 

AJUNTAMENT 
D’ALACANT Específic Altra matèria 

Coeditar la col·lecció 
"Alacant, ciutat de la 
memòria" 

SERVEI 
PUBLICACIONS 

2 anys, i s'entendrà 
renovat per un altre 
període igual si cap de 
les parts ho denuncia 
amb 6 mesos 
d'antelació abans del 
seu venciment i així 
successivament 



 
 

4 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT 
D’ALACANT Específic Altra matèria 

Col·laborar en 
activitats culturals 
conjuntes i 
intercanviar l'accés a 
fonts bibliogràfiques i 
documentals així com 
l'edició i difusió d'obres 
editades per ambdues 
institucions 

SERVEI 
PUBLICACIONS 

2 anys. Serà renovable 
per un altre període 
bianual si cap de les 
parts ho denuncia amb 
6 mesos d'antelació al 
seu venciment i així 
successivament 

AJUNTAMENT D’ELX Específic Altra matèria 

Col·laborar en 
activitats culturals 
conjuntes i 
intercanviar l'accés a 
fonts bibliogràfiques i 
documentals així com 
l'edició i difusió d'obres 
editades per ambdues 
institucions 

SERVEI 
PUBLICACIONS 

2 anys. Serà renovable 
per un altre període 
bianual si cap de les 
parts ho denuncia amb 
6 mesos d'antelació al 
seu venciment i així 
successivament 

CAIXABANK Marc Marc 

Establir les vies per a 
la possible 
col·laboració financera, 
així com la realització 
en comú d'activitats de 
divulgació, de cultura, 
de formació, de 
recerca i transferència 
que redunden en 
benefici d'ambdues 
parts 

VICERECTORAT 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

2 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni 
en qualsevol moment, 
i ho comunicarà per 
escrit amb 2 mesos 
d'antelació a la data en 
què ho vagen a donar 
per finalitzat 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CAIXABANK Específic Altra matèria 

Establir els termes dels 
serveis financers 
prestats per 
CAIXABANK, tant a la 
institució universitària 
com als membres de la 
comunitat universitària 

VICERECTORAT 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

4 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni 
en qualsevol moment, 
i ho comunicarà per 
escrit amb 2 mesos 
d'antelació a la data en 
què ho vagen a donar 
per finalitzat 

CLUB DE FUTBOL 
SPORTING PLAÇA 
ALGER ALACANT (CF 
SPA ALACANT) 

Específic Altra matèria 

Fomentar la 
participació 
universitària en el 
futbol de competició 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 
LLENGÜES 

2 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 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CLUB FUTSAL IBI Específic Altra matèria 

Col·laborar en la 
promoció i foment de 
l'activitat esportiva del 
futbol sala femení en 
la Universitat d'Alacant 
i província 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 
LLENGÜES 

2 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 pretenga 
donar-se per finalitzat 

CONFEDERACIÓ 
EMPRESARIAL DE 
SOCIETATS LABORALS 
D’ESPANYA 
(CONFESAL) 

Específic Altra matèria 

La realització conjunta 
del projecte "Innovació 
per al 
Desenvolupament 
Empresarial" en el 
sector artesanal del 
Departament de 
Boyacá-Colòmbia 
(Boyacá-Innovartes) 

Roque Moreno DEPT. 
HUMANITATS 
CONTEMPORÀNIES 

La de l'execució del 
projecte 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARÈNCIA, 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

Específic Altra matèria 

La realització del 
projecte "Cooperació 
universitària al 
desenvolupament 
2016-Universitat 
d'Alacant" 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Des de la seua 
signatura i fins a la 
finalització del termini 
d'execució de les 
activitats del projecte, 
que serà de 12 mesos 
sense possibilitat de 
pròrroga 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARÈNCIA, 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 
 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D’ELX 
 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específic Altra matèria 

La sistematització, 
durant l'exercici 2016, 
de la producció 
normativa valenciana 
des de l'accés a 
l'autogovern 

FACULTAT DE DRET 

Fins al 31 de desembre 
de 2016, sense 
perjudici de l'establit 
en la clàusula 3ª en 
relació a les despeses 
prèvies a la signatura 

GAS NATURAL CEGAS 
SA Específic Altra matèria 

Regular les condicions 
que els signataris han 
de complir per a dotar 
de les infraestructures 
de distribució de Gas 
Natural a la 
urbanització PC i els 
compromisos i 
obligacions que 
assumeix Gas Natural i 
el promotor per a 
l'establiment 
d'aquestes 
infraestructures 

VICERECTORAT 
CAMPUS I 
TECNOLOGIA 

La de la finalització de 
les obres 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

INSTITUT ALACANTÍ 
DE CULTURA JUAN 
GIL-ALBERT 

Específic Altra matèria 

La realització de 
l'Exposició del "XVI 
Concurs de Trobades 
d'Art Contemporani 
(EAC)" així com, 
fomentar la Trobada i 
la participació 
d'artistes, a celebrar 
entre els mesos de 
juny i juliol de 2016 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 
LLENGÜES 

Des de la seua 
signatura fins al 
compliment de totes 
les obligacions per les 
parts 

INSTITUT BERNABEU 
SL Específic Màster 

La realització i difusió 
del Màster en Medicina 
Reproductiva per la 
Universitat d'Alacant, 
des del curs acadèmic 
2016-17 

Joaquin De Juan DEPT. 
BIOTECNOLOGIA 

Des de la seua 
signatura i estarà 
vigent durant el curs 
acadèmic 2016-17, i es 
prorrogarà 
automàticament per 
cada curs acadèmic, 
llevat de denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts, que serà 
comunicat per escrit, 
abans de l'1 de juny 
del corresponent curs 
acadèmic en el qual es 
pretenga finalitzar 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

LENTICON SA Específic Curs 
d'especialista/expert 

La realització del curs 
titulat "Títol d'Expert 
en Lents Esclerales i 
Ortoqueratologia", a 
celebrar en la 
universitat durant el 
curs 2016-2017 

Vicente Jesús Camps 
DEPT. ÒPTICA, 
FARMACOLOGIA I 
ANATOMIA 

Des de la seua 
signatura i s'entendrà 
prorrogat tàcitament, 
excepte renúncia 
expressa de qualsevol 
de les parts, per a la 
celebració de 
successives edicions 
del curs 

MARTINEZ Y CANTO, 
SL Marc 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 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

3 anys prorrogables 
tàcitament per 
períodes iguals 
successius, llevat de 
denúncia per escrit 
d'alguna de les parts, 
amb un mínim 
d'antelació de 2 mesos 
a la data en què es 
pretenga finalitzar 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
CASTELLA LA MANXA Específic Altra matèria 

La col·laboració entre 
la UCLM, a través del 
seu Institut de 
Desenvolupament 
Regional (IDR_UCLM), 
i la UA, a través del 
seu Institut 
Universitari de Recerca 
en Arqueologia i 
Patrimoni Històric 
(INAPH-UA), per a 
abordar projectes de 
recerca en matèria de 
documentació i difusió 
del Patrimoni 
Arqueològic 

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D’INVESTIGACIÓ EN 
ARQUEOLOGIA I 
PATRIMONI HISTÒRIC 

Des de la seua 
signatura i serà vàlid 
durant el període 
d'execució del projecte 
de recerca, es podrà 
prorrogar per 
anualitats successives 
si no hi ha denúncia 
expressa d'alguna de 
les parts 

UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D’ELX 

Addenda (al conveni 
signat 23/07/2007) Renovació de vigència 

Prorrogar la vigència 
del conveni signat el 
23 de juliol de 2007 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

3 anys comptats a 
partir del 23/07/2016, 
podrà prorrogar-se per 
a períodes posteriors 
per acord exprés de les 
parts 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
 
Alacant, 27 de juliol de 2016. 


