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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASOCIACIÓN DE 
RESTAURANTES DE 
ALICANTE 
Exp. 2018AMB120012 

CONVENI MARC  

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, 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 

ASOCIACIÓN 
GEREONTOLÓGICA DEL 
MEDITERRÁNEO 
Exp. 2019AMB006398 

CONVENI MARC  

Establir vies per a la realització en 
comú d'activitats de divulgació, de 
formació i de recerca que 
redunden en benefici de la UA i 
d'AGM i en el marc de l'estratègia 
d'envelliment, que posa ne marxa 
la UA en 2019 

UNIVERSITAT 
PERMANENT 

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, 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 

AUTOMOVILES SALA 
RODRÍGUEZ, SA 
Exp. 2019AMB005707 

CONVENI ESPECIFIC Una altra 
matèria 

La col·laboració de Seat Sala 
Rodríguez en la promoció i foment 
de l'equip de vòlei platja federat 
de la Secció Esportiva de la UA, 
mitjançant un a aportació en 
espècie 
 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any 

CLAVE INFORMÀTICA, SL 
Exp. 2018AMB119585 CONVENI ESPECIFIC Treball final de 

grau/màster 

Establir les condicions de 
col·laboració per a la realització de 
treballs final de grau/màster de 
l'alumnat de la UA 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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 
periodo de fins a 4 anys addicionals 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CONFEDERACIÓ 
EMPRESARIAL DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA CEV 
Exp. 2019AMB007043 

CONVENI MARC  

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, 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 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL 
DE VALÈNCIA 
Exp. 2018AMB108446 

CONVENI ESPECIFIC Una altra 
matèria 

Dur a terme accions que 
desenvolupen el projecte de la 
Web «La memòria recuperada» 

SEVILLANO 
CALERO, 
FRANCISCO. DEP. 
HUMANITATS 
CONTEMPORÀNIES 
(FACULTAT 
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 
periodo de fins a 4 anys addicionals 

EVENBRITE SPAIN S.L. 
Exp. 2018AMB119587 CONVENI ESPECIFIC Treballe fi de 

grau/màster 

Establir les condicions de 
col·laboració per a la realització de 
treballs final de grau/màster per a 
l'alumnat de la UA 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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 
periodo de fins a 4 anys addicionals 

FUNDACIÓN ESPERANZA 
PERTUSA 
Exp. 2018AMB120334 

CONVENI MARC  

Establir vies per a la realització en 
comú d'activitats de promoció del 
principi d'igualtat entre dones i 
homes en l'àmbit universitari que 
redunden en benefici de les dues 
parts 

VICERECTORAT DE 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, INCLUSIÓ I 
IGUALTAT 

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, 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 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓN ESPERANZA 
PERTUSA 
Exp. 2018AMB120340 

CONVENI ESPECIFIC Una altra 
matèria 

Dotar una ajuda per a estudis a 
dones joves de titulacions STEM 
de la UA 
 

VICERECTORAT DE 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, INCLUSIÓ I 
IGUALTAT 

1 any 

FUNDACIÓ GENERAL DE 
LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT 
Exp. 2018AMB118981 

CONVENI ESPECIFIC Una altra 
matèria 

Establir la subvenció que la UA  
dóna, durant l'any 2019,  per al 
funcionament de la fundació 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Des de l’1 de gener de 2019 fins al 
31 de desembre de 2019 

FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
L'ALCÚDIA 
D'INVESTIGACIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
Exp. 2019AMB003972 

ADDENDA (al conveni 
signat el 13/7/2017) 

Una altra 
matèria 

Establir la subvenció que la UA  
dóna, durant l'any 2019, per al 
funcionament de la fundació 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

La mateixa del conveni (4 anys, es 
podrà prorrogar expressament per 2 
anys més) 

HIDRAQUA GESTIÓN 
INTEGRAL DE AGUAS DE 
LEVANTE, SA 
(HIDRAQUA, SA) 
Exp. 2018AMB098649 

CONVENI ESPECIFIC Màster 
Col·laborar en les edicions 13a, 
14a i 15a del màster en Gestió 
Sostenible i Tecnologies de l'Aigua 

IU DE L'AIGUA I 
CIÈNCIES 
AMBIENTALS  

Des del moment de la signatura fins 
a la finalització dels cursos 
acadèmics 2018-19, 2019-20 i 2020-
21 

PANDA TELECOM S.L. 
Exp. 2018AMB113684 CONVENI ESPECIFIC Treballe fi de 

grau/màster 

Establir les condicions de 
col·laboració entre les parts pel 
que fa a la realització de propostes 
de treballs final de grau i treballs 
final de màster per a l'alumnat de 
les titulacions impartides en la UA 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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 
periodo de fins a 4 anys addicionals 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

REAL CLUB NÁUTICO DE 
TORREVIEJA 
Exp. 2018AMB118605 

CONVENI MARC  

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

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, 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 

SERVICIO ESPAÑOL 
PARA LA 
INTERNACIONALIZACION 
DE LA EDUCACIÓN 
(SEPIE) 
Exp. 2018AMB120587 

CONVENI ESPECIFIC Una altra 
matèria 

La implementació de les estades 
curtes de doctorands del 
Programa BEC.ARE 

MARTINEZ MOJICA, 
F. JUAN. DEP. 
FISIOLOGIA, 
GENÈTICA I 
MICROBIOLOGIA 
(FACULTAT 
CIÈNCIES) 

Des de la data de signatura fins al 
30/09/2016 

UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D'ELX 
 
Exp. 2018AMB117827 

CONVENI ESPECIFIC Una altra 
matèria 

Establir les lleres que permeta 
l'adquisició conjunta d'una 
plataforma de serveis de gestió 
bibliotecària única per a la UA, la 
Universitat de València, la 
Universitat Jaume I i la Universitat 
Miguel Hernández 

BIBLIOTECA 
UNIVERSITÀRIA 

Des de 05/12/2018 fins a 
31/12/2022. Possibilitat de 2 
prorrogues anuals 

FUNDACIÓ PARC 
CIENTÍFIC D'ALACANT 
Exp. 2019AMB006278  

CONVENI ESPECIFIC Una altra 
matèria 

Regular la subvenció que la UA 
dóna a la Fundació Parc Científic 
d'Alacant en l'exercici 2019 

VICERECTORAT 
D'INVESTIGACIÓ 

 
 
Fins a 31/12/2019 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
SAU CONVENI MARC  L'impuls del projecte Open Future 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
TECNOLOGIA 

2 anys des de la data de signatura. 
Es prorrogarà de manera expressa 
per períodes addicionals d'1 any. 

 
Esther Algarra Prats 
Secretària general 
 
 
Alacant, 25 de gener de 2019
 


