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ENTITAT TIPUS DE 

CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

 
AJUNTAMENT D’ALCOI 
Exp. 2020CON114137 

 

 
CONVENI 
ESPECIFIC 

 
Creació i 
desenvolupament de 

càtedra 

 
El manteniment de la Càtedra 
d’Art Contemporani Antoni Miró 

 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 

LLENGÜES 

 
Des de la signatura i fins al 
31/12/2020 

 

AJUNTAMENT D’ALTEA 
Exp. 2020CON125133 

 

CONVENI 
ESPECIFIC 

 

Patrocini/concessió 
beca 

 
La concessió d’1 beca per 
l’Ajuntament d’Altea, destinada a 
cobrir un percentatge dels preus 

públics de les matrícules 
abonades per a la realització del 
Títol Propi Expert, Especialista i 
Màster en Arrossos i Alta Cuina 
Mediterrània Aplicada  

 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I FORMACIÓ 

 

4 anys. 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 finalitzada 
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CIUTAT DE LES ARTS I 
LES CIÈNCIES, SA 
(CACSA) 
Exp. 2020CON150875 

 
CONVENI 
ESPECIFIC 

 
Una altra matèria 

 
Regular la col·laboració per al 
foment i l’intercanvi 
d’experiències en els camps de la 
docència, la investigació i la 
cultura en general, dins 

d’aquelles àrees en què les dues 
entitats tinguen interès manifest 
 
 

 
VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

 

Des del dia de la signatura, i 

tindrà una vigència de 3 anys, 
prorrogables per anualitats fins a 
un màxim de tres. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà, 
en tot moment, incloent les 
pròrrogues eventuals, posar-hi fi 

si formula denúncia escrita davant 
de les altres parts, amb una 
antelació mínima de dos mesos a 
la data en què es vulga donar per 

finalitzat 
 

 
COMUNITAT GENERAL 

DE REGANTS RIEGOS 
DE LEVANTE MARGEN 

IZQUIERDA DEL 
SEGURA 
Exp. 2020CON145037 

 
CONVENI 

ESPECIFIC 

 
Treball final de 

grau/màster 

 
La realització de treball de final 

de grau/màster entre la 
Universitat d’Alacant i la 

Comunitat General de Regants 
Riegos de Levante Margen 
Izquierdo del Segura 

 

LOPEZ IBORRA, GERMAN 
MANUEL. DEPT. 

ECOLOGIA (FACULTAT 
CIÈNCIES) 

 
1 any. 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 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
 

 
CONSELLERIA 
D’INNOVACIÓ, 

UNIVERSITATS, 

CIÈNCIA I SOCIETAT 
DIGITAL 
Exp. 2020CON155350 
 

 

CONVENI 
ESPECIFIC 

 

Una altra material 

 
Contribuir al finançament de 

l’ajuda per a activitats de 

impuls de l’esperit innovador en 
l’alumnat universitari durant 
l’exercici 2020 

 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I TECNOLOGIA 

 

Fins al 31-12-2020 
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CONSELLERIA DE 

PARTICIPACIÓ, 
TRANSPARÈNCIA, 
COOPERACIÓ I 
QUALITAT 
DEMOCRÀTICA 
EXP. 2020CON144023 

 

 
CONVENI 
ESPECIFIC 

 
Creació i 

desenvolupament de 
càtedra 

 

COFINANÇAMENT DE LA 
CÀTEDRA OBJECTIUS 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE - EIX PAU I 
JUSTÍCIA, DURANT L’EXERCICI 
2020 

 

SECRETARIA GENERAL 

 
12 mesos, des del moment de la 
signatura. Amb possibilitat 

d’ampliació del termini, fins a un 
màxim de 6 mesos, segons el que 
estableix l’art.32 Llei 39/2015 

 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL 

D’ALACANT 
 
CENTRE ASSOCIAT DE 
LA UNED DE DÉNIA 
 
CENTRE ASSOCIAT DE 

LA UNED A ELX 
 
UNIVERSITAT 
CARDENAL HERRERA 

 
CEU, UNIVERSITAT 

MIGUEL HERNANDEZ 
D’ELX 
EXP. 2020CON141868 
 

 
CONVENI 
ESPECIFIC 

 
Una altra matèria 

 

Aquest conveni té per objectiu 
establir la col·laboració de les 
parts signants per a la gestió i 
funcionament de l’Observatori 
Provincial de la Immigració, 
òrgan sense personalitat jurídica 

adscrit a la Diputació Provincial 
d’Alacant. Creat en conveni el 

09/12/2015 
 

 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

 
4 anys, des del moment de la 
signatura. Prorrogable per acord 
entre les parts per anualitats, fins 
a un màxim de 4 anys addicionals, 

excepte denúncia expressa de les 
parts 
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ESATUR XXI, SL 

Exp. 2020CON144896 

 
CONVENI 

ESPECIFIC 

 
Una altra matèria 

 
Col·laborar en la promoció i 
foment dels equips de futbol 11 

masculí i voleibol femení de la 
Secció Esportiva de la UA 

 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

 

1 any, des del moment 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 tres mesos 

d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat  

 

 
FUNDACIÓ  
CAROLINA 

Exp. 2020CON155377 
 

 
CONVENI 

ESPECIFIC 

 
Beques 

 
Conveni específic per al curs 
2020-21 entre Fundació Carolina 
i la UA, pel qual es convoquen 

dues beques per a estudiants 
iberoamericans, per a cursar el 

màster universitari en 
Comunicació i Indústries 
Creatives de la UA 
 

 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 

INTERNACIONALS 

 
Farà efecte a partir de l’endemà 

de la seua subscripció i estarà en 
vigor fins a la finalització del curs 
acadèmic 2020-2021: el 30 de 
setembre de 2021. Data que 

podrà ampliar-se fins al 31 de 
desembre de 2021, quan per 

causes sobrevingudes es retarden 
la finalització 
 

 
FUNDACIÓ  

CAROLINA 

Exp. 2020CON155390 
 

 

CONVENI 

ESPECIFIC 

 

Beques 

 
Conveni específic per al curs 

2020-21 entre Fundació Carolina 
i la UA, pel qual es convoquen 
dues beques per a estudiants 

iberoamericans, per a cursar el 
màster universitari en  
Gestió Sostenible i Tecnologia de 
l’Aigua 

 

 
VICERECTORAT DE 

RELACIONS 
INTERNACIONALS 

 
Farà efecte a partir de l’endemà 
de la seua subscripció i estarà en 
vigor fins a la finalització del curs 
acadèmic 2020-2021: el 30 de 

setembre de 2021. Data que 

podrà ampliar-se fins al 31 de 
desembre de 2021, quan per 
causes sobrevingudes es retarden 
la finalització 
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FUNDACIÓ  
CAROLINA 
Exp. 2020CON155395 
 

 
CONVENI 
ESPECIFIC 

 
Beques 

 

Conveni específic per al curs 
2020-21 entre Fundació Carolina 
i la UA, pel qual es convoca una 
beca per a estudiants 
iberoamericans, per a cursar el 
màster universitari en  

Planificació i Gestió de Recursos 
Naturals 

 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

 

Farà efecte a partir de l’endemà 

de la seua subscripció i estarà en 
vigor fins a la finalització del curs 
acadèmic 2020-2021: el 30 de 
setembre de 2021. Data que 
podrà ampliar-se fins al 31 de 
desembre de 2021, quan per 

causes sobrevingudes es retarden 
la finalització 
 

 
FUNDACIO SAMBORI 
Exp. 2020CON152342 

 
CONVENI 
ESPECIFIC 

 
Una altra matèria 

 
L’objectiu d’aquest conveni és 
establir vies per a la realització 
anual del Premi Sambori 
Universitari, conjuntament amb 

la resta d’universitats públiques 
valencianes i la Fundació 

Sambori 

 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 

LLENGÜES 

 
4 anys, des del moment 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 dos mesos 

d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat  
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FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT 

VALENCIANA MARQ 
Exp. 2020CON141084 

 
CONVENI 

ESPECIFIC 

 
Realització de 
congressos, cursos, 
jornades i seminaris 

 
Col·laboració en la realització del 
XX Seminari d’Arqueologia i 

Història que tindrà lloc a Elda del 
27 al 29 de novembre del 2020 

 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

 

Entrarà en vigor, sense perjudici 

de la seua signatura, una vegada 
aprovat pels òrgans corresponents 
de cadascuna de les parts i 
subscrit per elles i tindrà una 
validesa fins al 30 de desembre de 
2020. 

No obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit a l’altra 
part amb almenys 1 mes 

d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 

 

 
FUNDACIÓ PRIVADA 
SCIENTIA 

Exp. 2020CON141132 

 
ADDENDA (al 
conveni signat 

el 18/11/2019) 

 
Renovació de 
vigència 

 
Renovació de conveni, l’objectiu 

del qual és organitzar un torneig 
classificatori de LEGO League a 
la Universitat d’Alacant 
 

 

 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

 
Fins al 31-10-2020 

 
INSTITUT ALACANTÍ DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 
Exp. 2020CON146921 

 
CONVENI 
ESPECIFIC 

 

Una altra matèria 

 
La realització de l’exposició del 

"XX Trobades d’Art 
Contemporani, EAC 2020" 

 
VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

 
Tindrà efectes una vegada signat 
pels seus representants i 
finalitzarà una vegada complides 

les obligacions de les parts. En tot 
cas, quedarà finalitzat amb la 
conclusió de l'activitat, establint-
se com a data límit el 31/12/2020 
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MINISTERI 
D’AGRICULTURA, PESCA 
I ALIMENTACIÓ  

Exp. 2020CON138258 

 
CONVENI 
MARC 

 

 
Establir unes vies per a la 
realització en comú d’activitats 
de divulgació, de formació i 
d’investigació que redunden en 
benefici de totes dues parts amb 

la finalitat de secundar 
determinades activitats en 
l’àmbit del sector agroalimentari 

 
DEPT. DRET MERCANTIL I 
DRET PROCESSAL  
 

 

Entrarà en vigor 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 
Protocol General, si ho comunica 

per escrit a l’altra part amb 
almenys dos mesos d’antelació a 
la data en què pretenga donar-se 
per finalitzat 

 

 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 

UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
 

UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ 

 
UNIVERSITAT JAUME I 
Exp. 2020CON132372 
 

 

CONVENI 
ESPECIFIC 

 
Una altra matèria 

 
Conveni de reciprocitat entre les 
Universitats Públiques de la 
Comunitat Valenciana per a la 

percepció del complement de 
carrera administrativa 

 
GERÈNCIA 

 
Produirà efectes des del moment 

de la signatura, i tindrà una 
duració de quatre anys. 
En qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, les 

parts podran acordar 
unànimement la pròrroga d’aquest 

per un període fins a quatre anys 
més 
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UNIVERSITAT JAUME I 

 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT DE 

VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D’ELX 

Exp. 2020CON144527 
 

 
CONVENI MARC 

 

 
Establir el protocol pel qual les 

Universitats Públiques 
Valencianes puguen fixar les 
bases per a la cooperació en 
matèria de biblioteques, amb el 
nom de "Consorci de Biblioteques 
Universitàries de la Comunitat 
Valenciana (Consorci BUVAL)" 

 
VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I FORMACIÓ 

 

Des de la data de la signatura fins 
que es produïsca l’extinció o la 
liquidació del Consorci, que es 
constitueix en virtut d’aquest, i 
que es pot extingir per acord de 
les parts 

 
UNIVERSITAT JAUME I 
Exp. 2020CON137239 

 
CONVENI 
ESPECIFIC 

 
Programa de 
doctorat 
interuniversitari 

 
Continuar, després de la 
finalització del conveni signat el 
28/09/2015, amb la col·laboració 
entre el personal docent i 
investigador de l’Institut IUDESP 
de la seu de la Universitat Jaume 
I i de la seu de la Universitat 
d’Alacant en el Programa de 
Doctorat en Estudis Internacionals 
de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament impartit per la 
Universitat Jaume I 
 

 
I. INTERUNIVERSITARI 
DE DESENVOLUPAMENT 
SOCIAL I PAU 

 
4 anys. 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 tres mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 

 

 

Esther Algarra Prats 
 

 

 

Secretària general 
 

Alacant, 29 d’octubre de 2020 
 

 


