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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT 
D'ALACANT 

Addenda (al conveni 
signat 20/12/2011) 

Renovació de vigència 

Renovar la vigència del 
conveni  per a 

convocar per part de la 
Regidoria de Joventut,  
10 places de 
corresponsals juvenils 
voluntaris entre els 
alumnes de la UA 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS 

1 any, des de la data 
de la signatura 

AJUNTAMENT 
D'ALACANT 

Addenda (al conveni 
signat 13/06/2003) 

Renovació de vigència 

Prorrogar la vigència 
del conveni per a la 
dotació d'ajudes per 
part de l'Ajuntament a 
estudiants universitaris 
empadronats a 

Alacant, per al curs 
2011-2012 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

Curs 2011-2012 

AJUNTAMENT DE 
COCENTAINA 

Específic Una altra matèria 

Establir les bases per 
al funcionament de la 
seu de la UA en el 

municipi de Cocentaina 

VIC. CULTURA, 
ESPORTS I POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

4 anys, prorrogable 
tàcitament per 
períodes d'1 any, llevat 
de denúncia expressa 

de les parts amb 1 
mes d'antelació 

AJUNTAMENT DE LA 

NUCIA 
Específic Una altra matèria 

Establir les bases per 
al funcionament de la 

seu de la UA en el 
municipi de la Nucia 

VIC. CULTURA, 
ESPORTS I POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

4 anys, prorrogable 
tàcitament per 
períodes d'1 any, llevat 

de denúncia expressa 
de les parts amb 1 
mes d'antelació 



 
 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CONSELLERIA DE 

BENESTAR SOCIAL 
 

FISCALIA PROVINCIAL 
D'ALACANT 

Específic Una altra matèria 

El desenvolupament 

d'un programa de 
mediació en matèria 

d'intervenció 
socioeducativa i 
execució de mesures 
de mitjà obert amb 

menors infractors 

SECRETÀRIA GENERAL 

2 anys, podent 
prorrogar-se pel 
mateix període de 

temps de forma 
expressa. Podrà 

denunciar-se per 
escrit, per qualsevol de 
les parts amb 1 mes 
de preavís 

FUNDACIÓ BALEÀRIA Marc Marc 

Establir les 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 
PO 

2 anys, renovable 

tácitamente 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 la qual 
pretenga donar-ho per 
denunciat 

FUNDACIÓ ESPANYOLA 
PER A LA CIÈNCIA I LA 
TECNOLOGIA 

Específic Una altra matèria 

Establir les condicions 

de contractació per a 
l'accés a la base de 
dades 'Web of 
Knowledge' i serveis 

inherents  

VICERECTORAT 
D'ESTUDIS, FORM. I 
CALÇ. 

Des de l'1/1/2013 al 
31/12/2013, llevat de 
rescissió comunicada 
amb 30 dies 

d'antelació 

FUNDACIÓ PORT 

ALACANT DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA.  

Específic Una altra matèria 

Regular l'abast i les 

condicions de 
col·laboració en el 
marc de les titulacions 
pròpies coordinades 
per l'Institut 
d'Economia 
Internacional de la UA, 

especialment el Màster 
de Comerç 
Internacional  

INSTITUT 
D'ECONOMIA 
INTERNACIONAL 

Un any, prorrogable 
per períodes iguals, 

llevat de denúncia per 
escrit de qualsevol de 
les parts amb almenys 
dos mesos d'antelació 



 
 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

INSTITUT ALACANTÍ 

DE CULTURA JUAN 
GIL-ALBERT 

Marc Marc 

Establir vies per a la 

realització conjunta 
d'activitats de 

divulgació, formació i 
recerca, que redunden 
en benefici de les dues 
parts 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
PO 

1 anys, renovable 
tàcitament per igual 
període. No obstant 

això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar-

ho, comunicant-ho per 
escrit a l'altra amb 
almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
la qual pretenga 
donar-se per finalitzat 

IVF SPAIN, SL Específic Creació de càtedra 

Creació de la càtedra 
“Human Fertility” 

adscrita 

acadèmicament a la 
UA i situada en 
aquesta Universitat 

SECRETÀRIA GENERAL 

Dos anys, renovable 

per un termini igual 

amb un preavís de tres 
mesos 

MINISTERI 
D’EDUCACIÓ, 
CULTURA I ESPORT 

Específic Una altra matèria 

Fixar el marc general 
de col·laboració entre 
el Ministeri i la UA per 
a la millor gestió de les 

ajudes econòmiques 
destinades a cobrir les 
despeses de viatge i 
estada de l'estudiant 

beneficiari d'una beca 
'Sèneca' 

VICERECTORAT REL. 
INTERNACIONALS 

4 anys, des de 
l'endemà a la 
signatura, si bé es 
podrà renovar per 2 
anys 



 
 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIÓ PROVINCIAL 
D'ASSOCIACIONS PRO 

MINUSVÀLIDS 
PSÍQUICS D'ALACANT, 
APAPSA 

Marc Marc 

Establir unes vies per a 
la realització en comú 
d'activitats de 

divulgació, de formació 
i de recerca que 

redunden en benefici 
de les dues parts i 
aplicar a APAPSA les 
mateixes condicions de 
lloguer d'espais que a 
una ONG 

VICERECTORAT DE 

CAMPUS I 
SOSTENIBILIDA 

5 anys, renovables 

tàcitament per 
períodes d'igual 

durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts amb 2 
mesos d'antelació a la 

data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

UNIVERSITAT DE 
CASTELLA-LA MANXA.  
 
UNIVERSITAT DE LA 

LAGUNA 
 

UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específic 
Programa de doctorat 
interuniversitari 

L'organització i 
desenvolupament dels 
ensenyaments 

conjunts que permeten 
obtenir el títol oficial 

de doctor o doctora en 
Nanociència i 
Nanotecnologia 

Carlos Untiedt DPTO. 

FISICA APLICADA 
(FACULTAT DE 

CIÈNCIES) 

5 anys, prorrogant-se 
automàticament cada 
curs acadèmic, sempre 

que no hi haja 
denúncia escrita per 

cap de les parts, amb 
una antelació mínima 
de 3 mesos 

UNIVERSITAT DE 

MÚRCIA 

Addenda al conveni 

signat el 3/02/2012 
Renovació vigència 

Prorrogar per al curs 

2012-2013 el conveni 
per a l'avaluació per 
part de professors de 
la UA, del professorat 

associat de la U. de 
Múrcia en el Màster 
Universitari en 

Mediació 

Yolanda Doménech 
DEPT. TREBALL 
SOCIAL I SERVEIS 

SOCIALS (FACULTAT 
DE C. Econ.) 

Curs acadèmic 2012-

2013 



 
 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
MÚRCIA 

Addenda al conveni 
signat el 3/02/2012 

Renovació vigència 

Prorrogar per al curs 
2012-2013, la vigència 
del conveni per a la 

designació de 
professors titulars per 

part del Dept. de 
Treball Social i Serveis 
Socials de la Facultat 
de Ciències 
Econòmiques i 
Empresarials, amb la 

finalitat de constituir 
els tribunals que han 
de valorar i qualificar 
la presentació i 

defensa oral dels 
treballs de finalització 
de grau dels professors 

associats en la Facultat 
de Treball Social de la 
U. de Múrcia 

Yolanda Doménech 
DEPT. TREBALL 
SOCIAL I SERVEIS 

SOCIALS (FACULTAT 
DE C. Econ.) 

Curs acadèmic 2012-
2013 

UNIVERSITAT DE 
MÚRCIA 

Específic Una altra matèria 

La designació de 
professors doctors per 
part de la Facultat de 

Ciències de la Salut 
amb la finalitat de 
constituir els tribunals 

que han de valorar i 
qualificar la 
presentació i defensa 

oral dels treballs fi de 
grau dels professors 
associats en la Facultat 
d'Infermeria de la U. 
de Múrcia 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

Curs acadèmic 2012-
2013. Podrà ser 
prorrogat per acord 

exprés de les parts, 
que haurà de ser 
formalitzat 3 mesos 

abans de l'expiració 
del termini convingut 



 
 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
MÚRCIA 

Específic Màster 

L'organització dels 
ensenyaments 
conjunts que permeten 

obtenir el títol oficial 
de Màster universitari 

en Economia Aplicada 
per la UA i la U.de 
Múrcia 

Carmen Martínez 

DEPT. ANÀLISI 
ECONÒMICA APLICADA 

Des de la data de 
signatura, prorrogant-
se automàticament 

cada curs acadèmic 
sempre que no hi haja 

denúncia escrita del 
conveni per cap de les 
parts 

UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D'ELX 
 
UNIVERSITAT DE 

VALÈNCIA 

Específic 
Programa de doctorat 
interuniversitari 

L'organització dels 
ensenyaments 
conjunts que permeten 
obtenir el títol de 
doctor en Història de la 

Ciència i Comunicació 

Científica 

Antonio García  
DEPT. INFERMERIA 

COMUNITÀRIA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA I SALUT 
PÚBLICA (FACULTAT 
DE CIÈNCIES DE LA 

SALUT) 

2 cursos acadèmics, 
prorrogable tàcitament 
per períodes de 2 
cursos acadèmics, 
sempre que no hi haja 

denúncia escrita per 

cap de les parts 

UNIVERSITAT DE 
MÀLAGA 
 

UNIVERSITAT DE 
SEVILLA 
 
UNIVERSITAT REY 
JUAN CARLOS 

Específic (substitueix 

l'aprovat en Consell de 
Govern de 
30/10/2012) 

Programa de doctorat 
interuniversitari 

Realització del 

programa de doctorat 
interuniversitari en 
turisme 

INSTITUT 

UNIVERSITARI DE 
RECERQUES 
TURÍSTIQUES 

Sis anys, prorrogant-
se tàcitament per 
períodes de sis anys 
més si no hi ha 
denúncia prèvia de 
qualsevol de les parts 

amb una antelació de 
sis mesos a la seua 
finalització 

 

 
Aránzazu Calzada González 

Secretària general 
 
 
 
 
 
Alacant, 24 de gener de 2013 


