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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

 
ARTEFACTES DISENY 
SOCIAL 
Exp. 2020CON055425 
 
  

 
CONVENI MARC  

 
Establir els cabdals per a la 
realització en comú d'activitats 
de divulgació, formació i 
investigació que fomente una 
societat més inclusiva 
 

 
ESCLAPES JOVER, 
FRANCISCO JAVIER. 
DPT. EXPRESIÓ GRÀFICA, 
COMPOSICIÓ I PROJECTES 
(ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR) 

 
 
3 anys renovable tàcitament per 
períodes iguals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, comunicant-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat 
 
 

 
 
ASSOCIACIÓ ART DE LA 
GUITARRA ESPANYOLA DE 
LA COMUNITAT 
VALENCIANA  
 
AJUNTAMENT D'ALACANT  
 
FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA  
 
AUDITORI DE LA 
DIPUTACION D'ALACANT, 
ADDA 
EXP 2020CON059091 
 
 

 
 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
 
Altra matèria 

 
 
 
Desenvolupar durant l'any 
2021 el " Projecte Alacant - 
Guitarra Clàssica" 

 
 
 
VICERECTORAT D’ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

 
 
 
Durant l'any 2021. En qualsevol 
moment abans de la seua 
finalització les parts podran acordar 
la seua pròrroga per un període de 
fins a 4 anys addicionals.  
Qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, comunicant-lo 
per escrit amb almenys 3 mesos 
d'antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat 
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ASSOCIACIÓ DE 
L'EMPRESA FAMILIAR 
D'ALACANT  
 
INSTITUT DE L'EMPRESA 
FAMILIAR  
 
CAIXA RURAL CENTRAL  
 
FUNDACIÓ MANUEL 
PELAEZ CASTELLA C.V. 
 
 

 
ADENDA (al 
conveni signat el  
22/10/2018) 

 
Modificació del 
clausulat 

 
Modificar la clàusula quinta del 
acord suscrit el 22/10/2018 

 
SECRETARIA GENERAL 

 
La del conveni (Curs acadèmic 
2018/2019. No obstant això es 
prorrogarà automàticament per 
successius cursos acadèmics, 
excepte denúncia expressa de les 
parts amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat) 
 

 
AJUNTAMENT DE PEGO 
Exp. 2020CON063970 

 
ADENDA (al 
conveni signat el 
8/6/2020) 

 
Modificació del 
clausulat 

 
Addenda al conveni específic de 
subvenció directa de 
l'Ajuntament de Pego, correcció 
d'errates en clausulat 
 
 

 
VICERECTORAT D’ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

 
2 anys des de la data de la 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
de manera expressa la seua 
pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals.  
No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-lo per escrit a l'altra 
part amb almenys 3 mesos 
d'antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzada 
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BANC SANTANDER, S.A. 
Exp. 2020CON058108 

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

 
Ampliació del 
clausulat 

 
Assignació economómica per al 
projecte VIOGEN X COVID, 
Convocatòria Crue-CSIC-
Santander; fons Supera Covid-
19 
 
 

 
VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA 

 
Les parts es reafirmen i ratifiquen 
en tots els compromisos i 
obligacions assumits en virtut del 
Conveni i les seues addendes, que 
romandran vigents en tota la seua 
extensió durant el termini de 
vigència acordat. 
 

 
CLUB ESPORTIU SANT 
VICENT RUGBY 
Exp. 2020CON050050 

 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
Altar matèria 

 
Establir les bases per a 
col·laborar en la promoció i 
foment del rugbi masculí i 
femení que redunden en 
benefici de totes dues parts. 

 
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 seua 
pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals.  
No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-lo per escrit a l'altra 
part amb, almenys, 2 mesos 
d'antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat. 
 

 
CONSELLERIA DE 
POLÍTICA TERRITORIAL, 
OBRES PÚBLIQUES, I 
MOBILITAT 
Exp. 2020CON051327 
 

 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
Altra matèria 

 
Realització d'actes de 
divulgació, participació i estudi 
en l'àmbit de la planificació 
territorial i les infraestructures. 
Subvencionats de manera 
directa per la Conselleria 
 

 
VICERECTORAT DE CAMPUS I 
TECNOLOGÍA 

 
 
 
Fins el 31 decembre 2020 
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DIPUTACIÓ PROVINCIAL 
D’ALACANT 
Exp. 2020CON062331 
 
 

 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
Creació i 
desenvolupament 
de càtedra 

 
El finançament de la Càtedra 
de l'Aigua durant el curs 2020 

 
SECRETARÍA GENERAL 

 
 
Des de la data de la signatura i fins 
al 31/12/2020, sense perjudici del 
que s'estableix en la clàusula 
tercera referent a les despeses 
prèvies a la signatura 
 
 

 
 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL 
D’ALACANT 
Exp. 2020CON060969 

 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
Altra matèria 

 
L'anàlisi d'idoneïtat i la creació 
d'un centre mixt entre la 
Universitat d'Alacant i la 
Diputació Provincial d'Alacant 
destinat a impulsar els 
processos d'innovació, 
generació i transferència de 
coneixements i tecnologia en 
l'àmbit de la Intel·ligència 
Digital, així com les condicions i 
compromisos aplicables a la 
subvenció nominativa que es 
preveu en les següents 
clausules 
 

 
VICERECTORAT INVES. I 
TRANSF. DE CON 

 
Fins el 31 de decembre 2020 
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FADIT, FEDERACIÓ 
ALACANTINA DE 
DESENVOLUOAMET E 
INNOVACIÓ 
Exp. 2020CON058674 

 
 
 
 
 
CONVENI MARC 

 

 
 
 
Establir el marc de col·laboració 
entre la FADIT i la UA a través 
del grup d'investigació 
Geografia Humana, per al 
desenvolupament d'activitats 
d'investigació, intercanvi de 
coneixements i suport tècnic 
propis dels seus àmbits 
d'actuació 
 

 
 
 
 
 
MARTINEZ PUCHE, ANTONIO.  
DPT. GEOGRAFIA HUMANA 
(FACULTAT FILOSOFIA I 
LLETRES) 

 
 
En el moment de la seua signatura i 
la seua vigència serà de tres (3) 
anys, renovable tàcitament per 
períodes iguals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el Conveni, comunicant-lo 
per escrit a l'altra part amb almenys 
dos mesos d'antelació a la data en 
la qual pretenga donar-se per 
finalitzat 
 

 
CONSELLERIA DE 
INNOVACIÓ, 
UNIVERSITATS, CIÈNCIA I 
SOCIETAT DIGITAL 
 

 
CONVENI  
ESPECÍFIC 

 
Creació i 
desenvolupament 
de càtedra 

 
Creació de la Càtedra 
Institucional de Bretxa Digital 
Generacional 

 
SECRETARIA GENERAL 

 
Fins el 31 de decembre 2020 

 
ERASMUS PLAY 
Exp. 2020CON056442 

 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
Altra matèria 

 
Facilitar el compliment de la 
política del programa 
Erasmus+, inclosa en el punt 
2.1 de la Carta Erasmus, on diu 
que la institució d'acolliment, 
donarà suport als estudiants 
internacionals en la cerca 
d'allotjament 
 

 
VICERECTORAT DE REL. 
INTERNACIONALS 

 
 
El present conveni entrarà en vigor 
en la data de la signatura i tindrà 
una vigència d'1 any. En qualsevol 
moment abans de la finalització del 
termini anterior, les parts podran 
acordar de manera expressa la seua 
pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. 
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HERMANDAT NACIONAL 
D’E ARQUITECTES  
SUPERIORS I QUÍMICS 
Exp. 2020CON048137 

 
 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
 
Altra matèria 

 
 
 
 
Col·laboració en les activitats 
culturals i acadèmiques 
relacionades amb la titulació de 
Fonaments en Arquitectura 
mitjançant la coordinació d'una 
agenda compartida que 
permeta a HNA donar-se a 
conèixer als nostres estudiants 
i col·laborar en les activitats 
educatives i culturals, així com 
la interrelació entre els canals 
de comunicació de totes dues 
institucions, propiciarà la 
celebració d'esdeveniments de 
major abast per a arquitectes i 
estudiants; acostant-los a 
escenaris de la realitat 
professional. 

 
 
 
 
ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

 
 
 
 
Entrarà en vigor en la data de la 
signatura i tindrà una vigència d'1 
any. En qualsevol moment abans de 
la finalització del termini anterior, 
les parts podran acordar de manera 
expressa la seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys addicionals. 
 
No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-lo per escrit a l'altra 
part amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat. 
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SIKA S.A.U. 
Exp. 2020CON048139 

 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
Altra matèria 

 
Organitzar i coordinar activitats 
d'interès per a la formació dels 
estudiants des de la Direcció 
d'estudis de Fonaments de 
l'Arquitectura 

 
ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

 
1 any. En qualsevol moment abans 
de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
de manera expressa la seua 
pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals.  
No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-lo per escrit a l'altra 
part amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat. 
 

 
TELEFONICA MOBILS 
ESPANYA S.A.U. 
Exp. 2020CON065971 

 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
Altra matèria 

 
Col·laboració per part de TME 
en el desenvolupament 
d'activitats relacionades amb 
l'ús i aplicacions de Big Data 

 
ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

 
Retrotrau els seus efectes a l'1 de 
gener de 2020 i romandrà en vigor 
fins al 31 de desembre de 2020. El 
Conveni Específic podrà prorrogar-
se per períodes anuals si les Parts 
així ho acorden, de manera 
expressa i per escrit. TME i UA 
podran modificar el present Conveni 
Específic, i qualsevol d'elles podrà 
decidir el cessament de la 
col·laboració comunicant per escrit 
la seua decisió a l'altra amb una 
antelació de 30 dies. 
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UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ 
 
INSTITUT PROPATIENS 
Exp. 2020CON040062 

 
 
 
ADENDA (al 
conveni signat el 
12/03/2020) 

 
 
 
Creació i 
desenvolupament 
de càtedra 

 
 
 
Anexió a la Càtedra 
Institucional del pacient  
 

 
 
 
SECRETARÍA GENERAL 

 
 
 
Entra en vigor a partir de la data de 
subscripció bilateral, de mutu acord 
entre les parts, i en la data de la 
seua signatura. Tindrà una duració 
de 3 anys, podent les parteixes, en 
qualsevol moment abans de la 
finalització del termini anterior, 
acordar unànimement la seua 
pròrroga per un període de fins a 3 
anys addicionals o la seua extinció. 
No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el Conveni, 
comunicant-lo per escrit a l'altra 
part amb almenys 3 mesos 
d'antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretaria General 

 

 
Alacant, 25 de juny de 2020 

 

 
 


