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ENTITAT TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

 
 
AJUNTAMENT DE BALONES 
Exp. 2020CON016437 

 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
Establiment 
d'Aula 
Universitària 

 
 
Establir Aula Universitària en el municipi 
de Balones 

 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys, podent renovar-ho de 
manera expressa per altres 4 
anys més. Podrà ser denunciat, 
comunicant-ho a l'altra   part 
amb una antelació mínima de 3 
mesos a la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 

 
 
 
 
ASOCIACION 
CINEMATOGRAFICA I 
AUDIOVISUAL DE SAIX, 
ACAS 
Exp. 2020CON022310 

 
 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
 
 
Una altra matèria 

 
 
 
 
Col·laboració amb l'Associació 
Cinematogràfica i Audiovisual  de Saix 
(ACAS) en la 14a edició del festival 
Internacional de cinema 

 
 
 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Des de la data de la signatura 
del conveni, fins a fi de l'activitat 
que se subvenviona. 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 
1 any. 
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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ASOCIACION INSTITUT 
SEDA ESPANYA, 
FUNDACION CULTURA DE 
PAU 
Exp. 2020CON025329 

 
 
 
 
CONVENI MARC 

  
 
 
La definició d'un marc àgil de 
col·laboració que permeta el 
desenvolupament conjunt de projectes 
concrets d'interès mutu per a totes les 
parts, sent la promoció de la cultura de 
pau el punt de trobada 
 

 
 
 
 
VICERECTORAT DE 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, INCLUSIÓ I 
IGUALTAT 

 
 
 
4 anys, prorrogable per acord 
exprés de les parts.  El conveni 
podrà ser denunciat, 
comunicant-lo amb almenys 6 
mesos d'antelació  

AJUNTAMENT D'ALACANT 
Exp. 2020CON028626 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria La realització de cursos d'estius al Castell 
Santa Bàrbara de la Ciutat d'Alacant 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

2 anys des de la seua signatura. 
Es prorrogarà anualment fins a 
un màxim de dos anys, si cap de 
les parts manifesta el contrari. 

 
 
 
 
 
AJUNTAMENT D'ALACANT 
Exp. 2020CON030597 

 
 
 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
 
 
Una altra matèria 

 
 
 
 
Renovació del conveni de col·laboració 
per a desenvolupar el projecte "Suport a 
la prevenció de l'absentisme escolar" 

 
 
 
 
UNIVERSITAT 
PERMANENT 

4 anys. 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, prèvia 
conformitat expressa de les 
parts, sense el perjudici de la 
revisió de les condicions 
necessàries per a la millora del 
programa en els següents anys 
de desenvolupament del conveni. 
Igualment el conveni podrà 
finalitzar amb anterioritat a les 
dates expressades, prèvia 
denúncia per escrit d'alguna de 
les parts, comunicant-ho 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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AJUNTAMENT DE DÉNIA, 
TURISME COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON030536 

 
 
 
CONVENI MARC 

  
Marc de col·laboració entre la UA, 
Turisme Comunitat Valenciana i l'Aj. de 
Dénia, per al desenvolupament de la 
gastronomia i el turisme gastronòmic de 
la Comunitat Valencina, dins de les 
actuacions del Centre de Gastronomia del 
Mediterrani UA-Dénia 
 

 
 
 
VICERECTORAT 
D'ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

En el moment de la seua 
signatura i la seua vigència serà 
de quatre anys (4). En qualsevol 
moment abans de la finalització 
del termini previst de quatre 
anys, les parts signants del 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga 
per un període de fins a quatre 
anys addicionals o la seua 
extinció. 

 
 
 
AJUNTAMENT D'ELX 
Exp. 2020CON024975 

 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
Una altra matèria 

La col·laboració en la realització de tres 
accions i activitats en l'àmbit de 
l'arqueologia desenvolupades per la 
Universitat d'Alacant durant l'any 2020, 
que són continuació de la labor 
investigadora iniciada en 2017 i que ja va 
tenir la seua continuïtat en 2018 i 2019, i 
que s'ESPECÍFICn a continuació: 
1.Projecte Domus-L'Alcudia: viure en Illici 
(Fase IV) 
2.Dames i herois. Després de la Ilici 
ibèrica: investigació arqueològica 
interdisciplinària en el Sector 11 de 
l'Alcudia d'Elx 
3.Arqueologia i socialització del 
coneixement en L'Alcudia d'Elx. Les 
Termes Orientals i àrees circumdants 
(ASTERO)-2020 
 

 
 
 
VICERECTORAT 
D'INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

 
 
 
Des de la signatura i fins al 
30/12/2020 
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AJUNTAMENT DE PEGO 
Exp. 2020CON026362 

 
 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
 
Patrocini/concesió 
beca 

 
 
L'Ajuntament concedirà 2 beques d'estudi 
destinada a cobrir un percentatge dels 
preus públics (25%) de la matrícula 
abonada per l'alumnat per a la realització 
del màster en arrossos i alta cuina 
mediterrània de la UA 
 
 

 
 
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. 
 

BANKIA SA 
Exp. 2020CON026272 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria Determinar la col·laboració de Bankia en 
l'organització de les jornades: "Vuit 
Desdejunis Informatius", impulsades per 
la UA i el Diari Informació, durant l'any 
2020 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Des del dia de la seua signatura 
fins al 31.12.2020 

BIOITHAS SL 
Exp. 2020CON030086 

CONVENI MARC  Regular les relacions entre l'empresa 
Bioithas S.L. i la UA 
 

VICERECTORAT 
D'INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

tres (3) anys, des del moment 
de la seua signatura. 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 
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CLUB HANDBOL SANT JOAN 
Exp. 2020CON014289 

 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
Una altra matèria 

 
 
 
Promoció i suport a l'esport universitari, 
en concret a l'equip d'handbol masculí de 
la UA 

 
 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

2 anys. En qualsevol moment i 
abans de la seua finalització, les 
parts podran acordar la seua 
pròrroga per un període de fins a 
4 anys addicionals.  Podrà ser 
denunciat comunicant-ho a 
l'altra part amb almenys 3 mesos 
d'antelació a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat 

CONSELLERIA DE 
PARTICIPACION, 
TRANSPARÈNCIA, 
COOPERACION I QUALITAT 
DEMOCRATICA 
Exp. 2020CON031025 

 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
Creació i 
desenvolupament 
de càtedra 

 
El manteniment de la Càtedra de 
Responsabilitat Social durant l'exercici 
2020 

 
SECRETÀRIA GENERAL 

Fins al 31/12/2020 

 
ENSOLAB 
Exp. 2020CON025194 

 
CONVENI MARC 

  
Conveni Marc de col·laboració amb el 
Festival de Música Electrònica a través de 
l'Associació Cultural ENSOlab 

 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

3 anys des de la signatura, 
renovable tàcitament per 
períodes iguals. Qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni 
comunicant-lo, almenys, amb 2 
mesos d'antelació. 

 
 
ESCOLA VALENCIANA, 
FEDERACIO 
D'ASSOCIACIONS PER LA 
LLENGUA 
Exp. 2020CON030502 

 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
Una altra matèria 

 
Cooperació entre totes dues institucions 
per a la creació d'una  unitat de treball, 
denominada Unitat d'Educació Multilingüe 
(UEM) per a aprofundir en la creació de 
materials i recursos sobre llengües i per 
tant de la seua difusíon tant en l'àmbit 
social i universitari 

 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys, renovable de manera 
expressa per 4 anys més a 
decisió de les parts. 
Qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni 
comunicant-lo per escrit a l'altra 
amb 6 mesos d'antelació, com a 
mínim,  a la data de finalització 
d'aquest.  
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FUNDACION PER Al 
FOMENT DE LA 
INVESTIGACION 
SANITÀRIA I BIOMEDICA 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, FISABIO 
Exp. 2020CON004973 

 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
Una altra matèria 

 
L'autorització de la col·laboració docent 
del personal investigador en formació 
beneficiari d'ajudes per a la formació de 
personal investigador de caràcter 
predoctoral 

 
 
VICERECTORAT 
D'ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

 
4 anys, prorrogables de manera 
expressa per igual període de 4 
anys més 

 
 
FEDERACION 
D'EMPRESARIS DEL METALL 
DE LA PROVÍNCIA 
D'ALACANT, FEMPA, 
 
GENION COOP. V. 
 
HIDRAQUA GESTION 
INTEGRAL D'AIGÜES DE 
LLEVANT, SA, 
Exp. 2020CON029983 

 
 
 
 
 
 
ADDENDA  (al 
conveni signat 
el 17/9/2019) 

 
 
 
 
 
 
Una altra matèria 

 
 
La incorporació de GENION  al conveni de 
col·laboració empresarial en activitats 
d'interès general,  signat el 17/09/2019 
entre la UA, HIDRAQUA i FEMPA 

 
 
 
 
 
VICERECTORAT DE 
CAMPUS I TECNOLOGIA 

La mateixa del conveni (3 anys 
des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la 
finalització del plazoanterior, 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 amb 
almenys 3 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se 
per finalitzat) 

 
 
INSTITUT PROPATIENS - 
INSTITUT PROPATIENS 
Exp. 2020CON029093 

 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
Creació i 
desenvolupament 
de càtedra 

 
 
La creació de la Càtedra del Pacient 

 
 
SECRETARIA GENERAL 

3 anys, podent renovar-ho de 
manera expressa per altres 3 
anys més. Podrà ser denunciat, 
comunicant-ho a l'altra part amb 
una antelació minima de 3 
mesos a la data en què pretenga 
dares per finalitzat. 
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PROTEBAKER GROUP, S.L. 
Exp. 2020CON020986 

 
 
 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
 
 
Una altra matèria 

 
 
 
 
 
Col·laborar en la promoció i foment de 
l'equip de futbol sala femení de la Secció 
Esportiva de la UA 

 
 
 
 
 
VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

1 any des de la data de 
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 amb 
almenys 3  mesos d'antelació a 
la data en què pretenga donar-
se per finalitzat 

 
 
 
 
 
 
 
SPECIAL TOURS 
MAJORISTES DE VIATGES, 
S.A. 
Exp. 2020CON019231 

 
 
 
 
 
 
 
CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
 
 
 
 
Una altra matèria 

 
 
 
 
 
 
Conveni per al desenvolupament del 
projecte de cooperació educativa en el 
programa d'estudis de postgrau en guia 
turístics i interpretació del patrimoni 

 
 
 
 
 
 
 
I.O. 
D'INVESTIGACIONS 
TURÍSTIQUES 

4 anys des de la data de 
signatura, revisable cada any 
amb la signatura d'un acord (o 
Addenda al conveni).  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 amb 
almenys 3 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se 
per finalitzat 
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UNIVERSITAT JAUME I, 
UNIVERSITAT POLITECNICA 
DE VALÈNCIA, 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA, UNIVERSITAT 
MIGUEL HERNANDEZ D'ELX 
Exp. 2020CON029862 

 
 
 
 
ADDENDA (al 
conveni signat 
el 9/1/2017) 

 
 
 
 
Renovació de 
vigència 

Prorrogar i actualitzar per al curs 2019-
2020 la proposta de distribució de 
mòduls, el nombre d'estudiants, l'import 
del curs i la retribució a percebre per la 
coordinació i pel professorat del conveni 
signat el 9 de gener de 2017, per a la 
realització conjunta del Curs de Formació 
Pedagògica i Didàctica, que conduïsca a 
l'obtenció del certificat oficial que 
acredite estan en possessió de la 
formació equivalent a l'exigida per a 
l'exercici de les professions de Professor 
d'Educació Secundària obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d'Idiomes 

 
 
 
VICERECTORAT 
D'ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

 
 
 
Durant el curs acadèmic 2019/20 

UNIVERSITAT POLITECNICA 
DE CATALUNYA, CENTRE 
D'INVESTIGACIONS 
ENERGETICAS, 
MEDIAMBIENTALS I 
TECNOLOGICAS, CIEMAT 
Exp. 2020CON011139 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Una altra matèria Regular la col·laboració entre el CIEMAT, 
la UA i la UPC en el desenvolupament i 
l'execució de projectes i programes 
d'investigació científica, 
desenvolupament i innovació tecnològica 
en l'àrea de Simulació Multiescala de 
Materials, mitjançant la creació de la 
Unitat Mixta sense personalitat jurídica 
pròpia CIEMAT-UA-UPC, denominada 
SiMuMat 

CATURLA TEROL, 
MARIA JOSE. DPTO. 
FISICA APLICADA 
(FACULTAT CIÈNCIES) 

Des del dia de la seua publicació 
en el BOE i durant 4 anys. 
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VICEPRESIDÈNCIA SEGONA 
I CONSELLERIA 
D'HABITATGE I 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMÀTICA 
Exp. 2020CON033894 

 
 
 
CONVENI MARC 

 
 
 
Creació de la 
Càtedra 
Institucional 
Arquitectura 
Sostenible 

 
 
 
La creació de la Càtedra Institucional 
Arquitectura Sostenible  

 
 
 
 
SECRETÀRIA GENERAL 

 
 
4 anys des de la data de la 
signatura. Podent-se prorrogar 
per període igual per acord 
unànime de les parts. Es podrà 
denuciar en qualsevol moment 
abans de la finalització del seu 
termini de vigència. 
 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretària General 

 

 
Alacant, 26 de març de 2020 

 

 
 


