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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AIGÜES DE L'ARC 
MEDITERRANI  S.A.  
(AGAMED)  
Exp.2020CON116649 

CONVENI 
ESPECIFIC Mecenatge 

 
Regular la col·laboració, mitjançant 
el mecenatge, d'AGAMED en 
l'esdeveniment "Arquitectures 
efímeres 2020: eina per a la difusió 
dels ODS", que se celebrarà a 
Torrevella el mes d'octubre de 2020 
 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any des de la data de signatura 

AJUNTAMENT DE 
PETRER 
Exp. 2020CON079539 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Creació i 
funcionament de 
seus de la UA 

Substitució del conveni signat el 
10 de desembre del 2015 per a 
regular el funcionament de la 
Seu Universitària de Petrer.  

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any, prorrogable, per períodes 
iguals fins a un màxim de quatre 
anys, excepte denúncia expressa 
de les parts comunicada amb 
antelació d’un mes a la finalització 
de cada període. 
No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit a l’altra 
part amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 

AJUNTAMENT DE 
TORREVELLA 
Exp. 2020CON113852 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Creació i 
funcionament de 
seus de la UA 

Actualització del conveni amb 
l’Ajuntament de Torrevella per al 
funcionament de la Seu 
Universitària de Torrevella 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys, i es prorrogarà 
expressament per un període 
anual de 2 anys, excepte denúncia 
expressa de les parts amb dos 
mesos d’antelació 

COL·LEGI OFICIAL 
D’AGENTS DE LA 
PROPIETAT 
IMMOBILIÀRIA 
D’ALACANT 
Exp. 2020CON120358 

CONVENI MARC  Marc de col·laboració entre totes 
dues entitats  

EVANGELIO LLORCA, 
MARIA RAQUEL. DEPT. 
DRET CIVIL 

3 anys, des del moment de la 
signatura d’aquest, renovable 
tàcitament per períodes iguals 
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COL·LEGI OFICIAL 
D’AGENTS DE LA 
PROPIETAT 
IMMOBILIÀRIA 
D’ALACANT 
Exp. 2020CON120362 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Curs 
d’especialista/expert 

Conveni per a establir les bases 
de realització del "títol propi 
d’Expert en Gestió i 
Intermediació Immobiliària" 

EVANGELIO LLORCA, 
MARIA RAQUEL. DEPT. 
DRET CIVIL 

4 anys des de la data de 
signatura. Quedant supeditada la 
seua eficàcia a l’efectiva 
realització del títol d’Expert 
objecte d’aquest. En qualsevol 
moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit amb 
almenys 1 mes d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se 
per finalitzat 

CONSELLERIA 
D’ECONOMIA 
SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I 
TREBALL 
Exp. 2020CON127229 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

Contribuir al finançament de la 
Càtedra del Marbre durant 
l’exercici 2020, mitjançant una 
subvenció de concessió directa 

SECRETARIA GENERAL 

Des del moment de la signatura 
d’aquest, fins al 31 de desembre 
del 2020, sense perjudici del que 
s’estableix en la clàusula quarta 
en relació amb la justificació de 
les despeses 

CONSELLERIA 
D’IGUALTAT I 
POLITICAS INCLUSIVES 
Exp. 2020CON122978 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

El manteniment de la Càtedra de 
Cultura Gitana durant l’exercici 
2020 

SECRETARIA GENERAL 

Des del moment de la signatura 
d’aquest i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2020, sense 
perjudici del que estableix la 
clàusula tercera en relació amb les 
despeses prèvies a la signatura 

CONSELLERIA DE 
PARTICIPACIÓ, 
TRANSPARÈNCIA, 
COOPERACIÓ I 
QUALITAT 
DEMOCRATICA 
Exp. 2020CON090967 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Col·laboració entre la Generalitat 
per a l’execució del Projecte: 
"Cooperació Universitària 2020: 
Impuls a l’Agenda 2030 i als 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible en Països del IV Pla 
Director de la Cooperació 
Valenciana", finançament 
exercici 2020 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

12 mesos des de la data de la 
signatura, amb possibilitat 
d’ampliació del termini, prèvia 
sol·licitud de l’entitat beneficiària, 
fins a un màxim de 6 mesos 
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CONSELLERIA 
D’HABITATGE I 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMÀTICA 
Exp. 2020CON122680 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

La realització de les activitats de 
la Càtedra de Nova Transició 
Verda durant l’exercici 2020 

SECRETARIA GENERAL Des de la data de la signatura i 
fins al 31/12/2020 

FUNDACIÓ PUNCAT 
Exp. 2020CON097539 CONVENI MARC  

Establir vies per a la realització 
conjunta d’activitats de 
divulgació, formació i 
investigació que redunden en 
benefici de les dues parts 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys, renovable tàcitament per 
períodes iguals. No obstant això 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit a l’altra part 
amb almenys 2 mesos d’antelació 
a la data en què pretenga donar-
se per finalitzat  
 

FUNDACIÓ GENERAL DE 
LA UNIVERSITAT 
D’ALACANT 
Exp. 2020CON085694 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Col·laboració per a desenvolupar 
les tasques que li competeixen 
en la seua qualitat de membres 
del Centre IMPACT amb càrrec 
exprés designat en reunió del 
Comitè Executiu del Consorci del 
Centre IMPACT que va tenir lloc 
el 8 de juliol del 2020.  

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

4 anys des de la data de la 
signatura. En qualsevol moment 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. 
No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit a l’altra 
part amb almenys 6 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat.  

FUNDACIÓ TRINIDAD 
ALFONSO MOCHOLI 
Exp. 2020CON083200 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Regular les condicions entre les 
parts per al lliurament de l’ajuda 
per al manteniment i el reforç de 
la presència de clubs de la 
Comunitat Valenciana en les 
principals lligues esportives 
nacionals 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any des de la signatura del 
conveni 
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GENERALITAT 
VALENCIANA 
VICEPRESIDÈNCIA I 
CONSELLERIA 
D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES 
INCLUSIVES 
Exp. 2020CON119874 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Concessió d’una subvenció 
nominativa per a la realització 
d’activitats que incorporen la 
perspectiva de gènere de manera 
transversal mitjançant el foment 
de la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes com una 
eina de cohesió i enriquiment 
social, durant l’exercici 2020. 
 

VICERECTORAT DE 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, INCLUSIÓ I 
IGUALTAT 

Des del moment de la signatura 
d’aquest, fins al 31/12/2020 

GRUP FOTOGRÀFIC DE 
PETRER 
Exp. 2020CON073800 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Curs 
d’especialització 

Impartició del curs 
d’especialització: "Iniciació a la 
Fotografia" 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys des de la data de la 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. 
No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit a l’altra 
part amb almenys 3 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat.  

GRUP FOTOGRÀFIC DE 
PETRER 
Exp. 2020CON073803 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Curs 
d’especialització 

La realització d’un curs 
d’especialització de fotografia 
"Taller de retrat amb llum 
natural" 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys des de la data de la 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. 
No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit a l’altra 
part amb almenys 3 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat.  
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GRUP EL CASTILLO VILA 
UNIVERSITÀRIA, SL 
Exp. 2020CON121737 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 4/3/2019) 

Renovació de 
vigència 

Prorrogar el conveni amb Grup El 
Castillo - Vila Universitària, SL 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Fins al 30 d’agost de 2021 

MINISTERI 
D’UNIVERSITATS 
Exp. 2020CON100320 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Conveni per a la gestió de les 
ajudes en els àmbits dels 
subprogrames de formació i 
mobilitat del programa estatal de 
promoció del talent i la seua 
ocupabilitat del pla estatal 
d’investigació científica i tècnica i 
d’innovació 2017-2020 i altres 
actuacions de convocatòries 
d’ajudes per a la mobilitat 
d’estudiants i professors 
universitaris 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

4 anys, des del dia de la signatura 
d’aquest. Eficaç quan es produïsca 
la seua inscripció en el REEOIC. 
Podrà ser prorrogat 2 anys més, si 
així ho expressen les parts abans 
de la finalització de la vigència 
d’aquest, veure’n més detalls en 
clàusula catorzena 
 

ORGANITZACIÓ 
D’ESTATS 
IBEROAMERICANS PER 
A L’EDUCACIÓ, LA 
CIÈNCIA I LA CULTURA, 
OE 

CONVENI MARC  

Establir uns camins per a la 
realització en comú d’activitats 
de divulgació, de formació i 
d’investigació que redunden en 
benefici de les dues parts 

SECRETARIA GENERAL 

3 anys, renovable tàcitament per 
períodes iguals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit a l’altra part 
amb almenys 2 mesos d’antelació 
a la data en què pretenga donar-
se per finalitzat. 

ORGANITZACIÓ 
D’ESTATS 
IBEROAMERICANS PER 
A L’EDUCACIÓ, LA 
CIÈNCIA I LA CULTURA, 
OE 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Creació i 
desenvolupament de 
càtedra 

La creació de la Càtedra 
Iberoamericana de Cultura 
Digital i Propietat Intel·lectual 

SECRETÀRIA GENERAL 

1 any. Les parts podran acordar 
unànimement i expressament la 
pròrroga d’aquest per un nou 
període d’1 any més en qualsevol 
moment abans de la finalització 
del termini anterior. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el Conveni, si ho 
comunica per escrit a l’altra part 
amb almenys 3 mesos d’antelació 
a la data en què pretenga donar-
se per finalitzat  
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SERVEIS ESPORTIUS 
BERMAR 
Exp. 2020CON121380 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 2/9/2019) 

Renovació de 
vigència 

ADDENDA per a prorrogar la 
vigència del conveni amb Serveis 
Esportius Bermar 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Fins a l’1 de setembre de 2021 
 

UNIVERSITAT DE 
VALLADOLID 
Exp. 2020CON089865 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Programa de 
doctorat 
interuniversitari 

L’organització i el 
desenvolupament del programa 
de doctorat en Traductologia, 
Traducció Professional i 
Audiovisual 

MOGORRON HUERTA, 
PEDRO JOAQUIN. DEPT. 
TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 
(FACULTAT FILOSOFIA I 
LLETRES) 

4 anys a partir de la signatura. 
Amb possibilitat de pròrroga fins a 
4 anys més 

UNIVERSITAT PAIS 
BASC/EUSKAL HERRIKO 
UNIBERSITATEA 
Exp. 2020CON115832 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Treball final de 
grau/màster 

Conveni per a la realització de 
TFG/Màster 

DEL PILAR RUSO, YOANA. 
DEPT. CIÈNCIES DE LA 
MAR I BIOLOGIA 
APLICADA (FACULTAT 
CIÈNCIES) 

4 anys, des de la data de la 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. 
 

 

 
Esther Algarra Prats  

 

 
 
 
 
Secretària General 

 

 
Alacant, 25 de setembre del 2020 

 

 


