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CONSELL DE GOVERN DE 29 DE JUNY DE 2015 

 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AMPA DEL CENTRE 
D’ENSENYAMENT 
INFANTIL I PRIMÀRIA 
JOAQUÍN SOROLLA 
D’ALACANT 

Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 
utilitzats en la 
Universitat d’Alacant i 
retirats de l’ús en 
aquesta institució 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 

tàcitament per 
períodes semblants, 
llevat de denúncia 

expressa de qualsevol 
de les parts, 
presentada amb 3 
mesos d’antelació. 

ASSOCIACIÓ ASPRODIS Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 
utilitzats en la 
Universitat d’Alacant i 

retirats de l’ús en 
aquesta institució 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 

SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 

tàcitament per 
períodes semblants, 
llevat de denúncia 

expressa de qualsevol 
de les parts, 
presentada amb 3 
mesos d’antelació. 

ASSOCIACIÓ COLECTIVO 
MINKA 

Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 

utilitzats en la 
Universitat d’Alacant i 
retirats de l’ús en 
aquesta institució 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 
períodes semblants, 
llevat de denúncia 
expressa de qualsevol 

de les parts, 
presentada amb 3 
mesos d’antelació. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ COMO 
AMARANTO 

Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 
utilitzats en la 
Universitat d’Alacant i 
retirats de l’ús en 

aquesta institució 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 

períodes semblants, 
llevat de denúncia 
expressa de qualsevol 

de les parts, 
presentada amb 3 
mesos d’antelació. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CASA SOFÍA 

Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 
utilitzats en la 
Universitat d’Alacant i 
retirats de l’ús en 
aquesta institució 
 

VICERECTORAT DE 

CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 
períodes semblants, 
llevat de denúncia 
expressa de qualsevol 
de les parts, 
presentada amb 3 

mesos d’antelació. 

ASSOCIACIÓ ECO DA 

VINCI 
Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 
utilitzats en la 
Universitat d’Alacant i 
retirats de l’ús en 
aquesta institució 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 

tàcitament per 
períodes semblants, 
llevat de denúncia 

expressa de qualsevol 
de les parts, 
presentada amb 3 
mesos d’antelació. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
DE RESPONSABLES DE 

COMUNITAT I 
PROFESSIONALS DE 
SOCIAL MEDIA, AERCO-
PSM 

Específic 
Curs 
d’especialista/expert 

Renovar el conveni 
Específic subscrit el 18 
de juliol de 2014 entre 
la UA i AERCO-PSM, 

per a la colaboració en 
el curs de postgrau 
d’Expert en Xarxes 
Socials, Estratègia i 
Comunicació Digital de 
la UA 

Enric Mira DEPT. 
COMUNICACIÓ I 

PSICOLOGIA SOCIAL 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS); 
Francisco Mas DEPT. 
MARKETING 

(FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

  

AJUNTAMENT DEL PINÓS Específic Una altra matèria 

establiment a Pinoso 
d’una Aula 
Unversitària per a 

realització de cursos, 

seminaris i totes 
aquelles activitats 
pròpies d’una aula 
universitària 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORTS I 

POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

1 any, renovable 
tàcitament per 

períodes semblants 
fins a un màxim de 4 

anys, llevat de 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb un preavís de 3 

mesos. 

CENTRE D’ENSENYAMENT 
INFANTIL I PRIMÀRIA 
ANDRÉS MANJÓN D’ELDA 

Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 
utilitzats en la 
Universitat d’Alacant i 
retirats de l’ús en 
aquesta institució 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 
períodes semblants, 
llevat de denúncia 
expressa de qualsevol 

de les parts, 

presentada amb 3 
mesos d’antelació. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CENTRE D’ENSENYAMENT 
INFANTIL I PRIMÀRIA 
JUAN RICO Y AMAT 

Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 
utilitzats en la 
Universitat d’Alacant i 
retirats de l’ús en 

aquesta institució 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 

períodes semblants, 
llevat de denúncia 
expressa de qualsevol 

de les parts, 
presentada amb 3 
mesos d’antelació. 

CENTRE D’ENSENYAMENT 
INFANTIL I PRIMÀRIA 
MIGUEL DE CERVANTES 
D’ALGORFA 

Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 
utilitzats en la 

Universitat d’Alacant i 
retirats de l’ús en 
aquesta institució 

VICERECTORAT DE 

CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 
períodes semblants, 
llevat de denúncia 
expressa de qualsevol 
de les parts, 
presentada amb 3 

mesos d’antelació. 

CENTRE SUPERIOR 

D’IDIOMES DE LA 
UNIVERSITAT 
D’ALACANT, SAU 

Específic Una altra matèria 

La UA encomana al 

CSIUA, sota la direcció 
del Vicerectorat de 
Planificació 

Econòmica, algunes 
tarees vinculades al 
Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals 
(Protocol 6) 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Fins al final del curs 
2015/2016 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CENTRE SUPERIOR 
D’IDIOMES DE LA 

UNIVERSITAT 
D’ALACANT, SAU 

Específic Una altra matèria 

La UA atorga al CSIUA 
la categoria 

d’Encarregat del 
Tractament prevista 
en la legislació de 

protecció de dades de 
caràcter personal en 
relació a les dades que 
el CSIUA processe per 

compte de la UA 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ 

ECONÒMICA 

------ 

CLUB BONSAI ALACANT Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 
utilitzats en la 
Universitat d’Alacant i 
retirats de l’ús en 
aquesta institució 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 
períodes semblants, 
llevat de denúncia 
expressa de qualsevol 

de les parts, 
presentada amb 3 

mesos d’antelació. 

CREU ROJA ESPANYOLA 

ALACANT 
Marc Marc 

Establir 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 

ESTUDIANTES 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 

períodes semblants. 
No obstant, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar-ho, i ho 
comunicarà per escrit 
a l’altra part amb 
almenys dos mesos 

d’antelació a la data 

de finalització. 



 
 

6 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CREU ROJA ESPANYOLA 
ALACANT 

Específic Una altra matèria 

La realització 
d’activitats en comú 
relacionades amb el 
voluntariat en l’àmbit 

universitari 

VICERECTORAT DE 
ESTUDIANTES 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 

períodes semblants. 
Llevat de denuncia de 
qualsevol de les parts, 

amb almenys dos 
mesos d’antelació a la 
data de finalització. 

DIVERSITAT ASOC.PER 
LA IGUALTAT DE LESB., 
GAIS, TRANSEXUALS, 

TRANSGÈNERES, 
TRAVESTIS, BISEXUALS I 

INTERSEX.COM.ALACANT 

Específic Una altra matèria 

Colaboració en la 
Semana del Orgullo 
Alicante 2015 com a 
camp comú i amb la 
finalitat de protegir els 
drets humans, 
afavorint la trobada i 

la participació 
d’estudiants 

universitaris i no 
universitaris. La 
Setmana es realitzarà 
a Alacant del 13 al 18 

de juliol de 2015 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 

POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Fins al 18 de juliol 

FUNDACIÓ DE LA 
UNIVERSITAT DE 

CANTABRIA PER A 

L’ESTUDI I LA 
INVESTIGACIÓ DEL 
SECTOR FINANCER 

Específic Una altra matèria 

Donar suport i 
desenvolupar la 
iniciativa emprenedora 
duta a terme pel CISE, 
amb el projecte ZUZZ 

emprendedores, 

elaborant un itinerari 
formatiu que permeta 
reforçar la capacitació 
dels seus alumnes en 
competències 
emprenedores 

INSTITUT 
D’ECONOMIA 

INTERNACIONAL 

1 any natural a 
comptar des de la 
data de la signatura. 
En cas de pròrroga de 
comú acord, el 

conveni tindrà 
continuïtat a través 

d'annexos 
degudament aprovats. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ LA CAIXA Específic 
Patrocini/concessió 

beca 

Regular la 
col·laboració entre les 

entitats signatàries en 
relació amb el 
desenvolupament del 

Programa de Beques 
de "La Caixa" per a 
estudis de doctorat en 
universitats 

espanyoles 

V. INVESTIGACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT, 
INNOVACIÓ, 

PLANIFICACIÓ 
ESTRATÈGICA I 
QUALITAT 

1 any des de la 
signatura. Renovació 

automàtica per 
períodes anuals, llevat 
de denuncia de les 

parts amb 3 mesos 
d’antelació a la fecha 
de finalització del 
primer any o 

següents. 

FUNDACIÓ SECRETARIAT 
GITANO 

Específic Una altra matèria 

Organitzar un concert 
dins del programa de 
la UA Veu Solidària, 
que tindrà lloc en el 
Paranimf de la UA el 

dia 13 de juny de 
2015 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

La de la durada de 
l'activitat, objecte del 
conveni. 

GENERALITAT 

VALENCIANA 
Específic Una altra matèria 

Realització d'accions 
formatives dirigides al 
col·lectiu de persones 
majors de 55 anys - 
2015 

UNIVERSITAT 

PERMANENT 

Des de l’1de gener al 
31 de desembre de 
2015, podent 

prorrogar-se si així ho 
acorden ambdues 
parts 

GOOGLE SPAIN, SL 
Addenda (al conveni 
signat 24/01/2014) 

Renovació de vigència 
i modificació de les 

clausules 

Renovar la vigència 
del conveni i modificar 
els detalls del projecte 

inclòs en l'annex A de 
el conveni 

VICERECTORAT DE 
ESTUDIOS E 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

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

2015 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

IDASA SISTEMAS, SL Marc Marc 

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

desenvolupament que 
redunden benefici 
d'ambdues parts 

JOSE MANUEL GARCIA 
DEPT. TECNOLOGIA 
INFORMÀTICA I 

COMPUTACIÓ 

3 anys des de la 
signatura, renovable 

tàcitament per 
períodes semblants. 
Qualsevol de les parts 

el podrà denunciar per 
escrit amb dos mesos 
d'antelació a la data 
en la qual finalitza. 

INSTITUT ALACANTÍ DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específic 
Realització de 
congressos, jornades i 
seminaris 

La col·laboració en el 
desenvolupament del 
simposi 
'L'ensenyament de la 
literatura i de la 
llengua' que tindrà lloc 

en la UA els dies 6 i 7 
de març de 2015 

SECRETARIA GENERAL 
El de l’activitat objecte 
del conveni 

INSTITUT 
D’ENSENYAMENT 
SECUNDARI PEDREGUER 

Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 
utilitzats en la 
Universitat d’Alacant i 
retirats de l’ús en 
aquesta institució 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 
períodes semblants, 

llevat de denúncia 
expressa de qualsevol 
de les parts, 
presentada amb 3 
mesos d’antelació. 

INSTITUT 

D’ENSENYAMENT 
SECUNDARI PEDRO 
IBARRA 

Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 
utilitzats en la 

Universitat d’Alacant i 

retirats de l’ús en 
aquesta institució 

VICERECTORAT DE 

CAMPUS I 

SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 

tàcitament per 
períodes semblants, 

llevat de denúncia 
expressa de qualsevol 
de les parts, 
presentada amb 3 

mesos d’antelació. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

LICEU POÈTIC DE 
BENIDORM 

Marc Marc 

Arbitrar vies concretes 
perquè la Universitat 

d'Alacant i l'associació 
Liceo Poético de 
Benidorm puguen 

col·laborar en 
activitats de caràcter 
soci-cultural que 
entren dins dels 

interessos d'ambdues 
entitats. També seria 
objecte d'aquest 
conveni qualsevol altra 
activitat que, en 
l'àmbit d'aquest 
conveni, redunde en 

benefici mutu 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

2 anys. Renovable 

tàcitament llevat de 
denuncia de les parts 
amb 3 mesos 
d’antelació a la data 
de finalització o abans 
de la seua renovació 
tàcita. 

OFICINA DE 
COOPERACIÓ 
UNIVERSITÀRIA, SA 

Específic Una altra matèria . 
VICERECTORAT 
NOVES TECNOLOGIES 

2 anys renovable per 
un període semblant 
amb l'acord explícit de 
les parts. 

SPHERICAL PIXEL, SL Específic Una altra matèria 

Col·laborar per a la 
venda dels videos 
d'Amstrad CPC, lliurats 
per la Universitat a 
l'Empresa i els 
ingressos rebuts per 

aquesta venda seran 

utilitzats per a futures 
convocatòries del 
Concurs de Creació de 
Videojocs Retro 

Francisco Jose Gallego 
DEPT. CIÈNCIA DE LA 
COMPUTACIÓ I 

INTELIGÈNCIA 

ARTIFICIAL 

Des de la signatura 
fins al 31 de desembre 
de 2016. Renovable 
de mutu acord i per 
escrit per a fases 

posteriors 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

T-CUIDA, SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y TIEMPO 
LIBRE SL (TCUIDA 

CATERNING) 

Marc Marc 

Establir vies per a la 
realització en comú 

d'activitats de 
divulgació, de 
formació i de recerca 

que redunden en 
benefici d'ambdues 
parts 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals, llevat 
de denúncia per les 
parts amb almenys 2 

mesos d'antelació a la 
data de finalització 

UNIÓ MUSICAL CIUTAT 
D’ASÍS 

Específic Cessió de béns 

Donació de béns ja 
utilitzats en la 

Universitat d’Alacant i 
retirats de l’ús en 
aquesta institució 

VICERECTORAT DE 

CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

Tres anys, renovable 
tàcitament per 
períodes semblants, 
llevat de denúncia 
expressa de qualsevol 
de les parts, 
presentada amb 3 

mesos d’antelació. 

UNIVERSIA HOLDING S.L. Específic Una altra matèria 

Regular la relació 

entre les parts i els 
seus respectius drets i 
obligacions amb motiu 

de la participació de la 
UA en la plataforma de 
cursos online oberts i 
massius 
www.miriadax.net 

VICERECTORAT DE 

TECONOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ 

3 anys, podent 

prorrogar-se de forma 
expressa 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE JAEN Marc Marc 

Intercanviar 
experiències i personal 
en els camps de la 
docència, la recerca i 
la cultura en general, 

dins de les àrees en 
les quals 
compartisquen un 
interès manifest 

Javier Delgado DEPT. 
CIÈNCIES DE LA 
TERRA I DEL MEDI 

AMBIENT (FACULTAT 
DE CIÈNCIES) 

3 anys renovables 
tàcitament per 

períodes iguals. No 
obstant això, 
qualsevol de les parts 

podrà denunciar-ho, 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d’antelació a la 

data de finalització. 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretària General 
 

 
 

 
Alacant, 26 de juny de 2015 


