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CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JULIOL DE 2013 

CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AGÈNCIA IG, 

EMPOWERING PEOPLE, 
BUSINESS AND 
COMMUNITIES 
 
DIPUTACIÓ D'ALACANT 
 
EDITORIAL PRENSA 

ALICANTINA, SA, 
DIARI INFORMACIÓN 

Específic 

Realització de 

congressos, jornades i 
seminaris 

Organització conjunta 
de la jornada “Internet 
i l'oportunitat de 

canviar-ho tot” dins 
del marc de la II 
Trobada d'Agents de 
Canvi 

SECRETARIA GENERAL 

Se circumscriu a 
l’objectiu, i ha d'estar 
conclòs abans del 30 
de novembre de 2013 

ASSOCIACIÓ DE 
CENTRES DE 
LLENGÜES EN 
L'ENSENYAMENT 
SUPERIOR, ACLES 

Específic Una altra matèria 
Acreditació de llengües 
estrangeres entre 
ACLES i la UA 

VICERECTORAT 

D'ESTUDIS 

Tres anys, prorrogable 
automàticament per 
períodes similars, 
llevat que la 

Universitat decidisca 
no presentar la 
sol·licitud de ser centre 
certificador d'ACLES 

ASSOCIACIÓ MEDICUS 
MUNDI COMUNITAT 
VALENCIANA - 

ALACANT 

Específic 
Curs especial inferior a 
200 hores 

La realització del curs 

'Les malalties tropicals 
allà i ací', que es 
desenvoluparà del 23 

al 25 d'octubre de 
2013 

Joaquín de Juan DEPT. 
BIOTECNOLOGIA 
(FACULTAT DE 

CIÈNCIES) 

La de la durada del 
curs 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT DE 

BENISSA 
Específic Una altra matèria 

Funcionament de la 
seu de la Universitat 

d'Alacant al municipi 
de Benissa 

VIC. CULTURA, 
ESPORTS I POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

Quatre anys, 
prorrogables 
tàcitament per 

períodes d'un any, 
llevat de denúncia 

expressa de les parts 

BET QUALITY OF LIFE, 
SL, QOOLIFE 

Específic Una altra matèria 

Realització en comú 
d'activitats online a 
l'atenció en salut entre 
Qoolife i la UA 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 

SALUT 

Cinc anys, renovables 
per períodes iguals, 
llevat de denúncia 
expressa per qualsevol 

de les parts amb 
almenys un mes 
d'anticipació 

CLUB UNESCO 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 

Luís Bernabé DEPT. 
FILOLOGIES 
INTEGRADES 
(FACULTAT DE 

FILOSOFIA I LLETRES) 

Tres anys, renovable  
tàcitament per 

períodes iguals. No 

obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per 
escrit a l'altra part 
amb almenys dos 

mesos d'antelació 

COMITE OLÍMPIC 

ESPANYOL, COE 
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 

SECRETARIA GENERAL 

Un any, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 

obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 

denunciar el conveni, 
comunicant-ho per 
escrit a l'altra part 
amb almenys dos 
mesos d'antelació 



 
 

3 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CONSORCI PÚBLIC 

CASA MEDITERRÁNEO 
Específic Una altra matèria 

Realització de 
l'exposició 'ALC 

Project' del dia 12 al 

28 de juny de 2013 

ESCOLA POLITÈCNICA 

SUPERIOR 

Des de la data de 
signatura fins a la total 

conclusió del seu 

objectiu 

FEDERACIÓ 
INTERNACIONAL 
D'EMPRESÀRIES I 
PROFESSIONALS, BPW 
SPAIN 

Específic 
Realització de 
congressos, jornades i 
seminaris 

Col·laboració per a la 
pròxima celebració de 
l'I Congrés BPW Spain 

IC+ (1st International 
BPW Spain Connecting 
Plus) 

UNITAT D'IGUALTAT 
Fins a la realització del 

congrés 

FUNDACIÓ DIALNET Específic Una altra matèria 

Incorporació dels 
sumaris de 

publicacions 

periòdiques espanyoles 
i hispanoamericanes 
acordats en el present 
conveni en la base de 
dades Dialnet, i oferir 
l'accés i els serveis 

d’aquesta als usuaris 
de la Universitat 
d'Alacant 

SIBID 

Des del dia de la 

signatura, i tindrà una 
durada indefinida, si 
bé podrà ser denunciat 

per qualsevol de les 
parts preavisant l'altra 
amb tres mesos 
d'antelació com a 
mínim 

FUNDACIÓ GENERAL 
DE LA UNIVERSITAT 
D’ALACANT 

Addenda (al conveni 
signat 01/01/2004) 

Modificació de les 
clàusules 

Modificació de la 
clàusula primera 
apartat b) del conveni 
d'1 de gener de 2004 

VICERECTORAT 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Un any des de l'u de 
gener de 2013, i es 

renovarà tàcitament 

per períodes anuals, 
llevat de denúncia 
expressa per alguna de 
les parts amb tres 
mesos d'antelació al 
seu venciment pròxim 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ MARJAL DE 

LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Específic Creació de càtedra 

Creació de la càtedra 

internacional 'Marjal 
Healthy' de la 

Universitat d'Alacant 

SECRETARIA GENERAL 

Dos anys, si bé serà 
ser renovable per un 
termini igual amb un 

preavís de tres mesos. 
El mateix període de 

preavís s'aplicarà per 
al cas de denúncia per 
qualsevol de les parts 

FUNDACIÓ PARC 
CIENTÍFIC D'ALACANT Específic Una altra matèria 

Establir les relacions 
de col·laboració entre 

la UA i la Fundació  
Parc Científic d'Alacant 
en l'àmbit del Parc 
Científic i les seues 
empreses vinculades 

SECRETARIA GENERAL 

Des de l'endemà de la 
signatura, amb una 
durada anual amb 
renovació automàtica, 
llevat de denúncia 

d'alguna de les parts 

INSTITUT 
D'ARQUITECTURA 
AVANÇADA DE 

CATALUNYA, IAAC 

Específic Una altra matèria 

Establir les bases de 

funcionament d'un nou 
Fab Lab o Laboratori 
de Fabricació Digital en 
el marc de la xarxa 
mundial i espanyola de 
laboratoris 

Juan Carlos Castro 
Dominguez DEPT. 
EXPRESSIÓ GRÀFICA I 
CARTOGRAFIA 

(ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR) 

No consta 

MINISTERI 
D’EDUCACIÓ, 

CULTURA I ESPORT 
Específic Una altra matèria 

Gestió de programes 
d'ajudes en el marc de 
l'estatut del personal 

investigador en 
formació 

VICERECTORAT 
INVEST., DESENV. I 

INNOV. 

Quatre anys des de 
l'endemà de la 

signatura, i podrà ser 
prorrogat dos anys 

més si així ho acorden 
les parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

RESIDÈNCIES 
D’ESTUDIANTS, SA, 
RESA 

Marc Marc 

Establir unes vies de 
col·laboració entre les 
parts, posant a la 

disposició de l'alumnat 
i la comunitat 

universitària  solucions 
d'allotjament 
adaptades a la vida 
dels estudiants, a la 
mobilitat internacional 
i a les necessitats 

específiques de la UA 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS 

Tres anys, renovable  

tàcitament per 
períodes iguals. No 

obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
comunicant-ho per 

escrit a l'altra part 
amb dos mesos 
d'antelació com a 
mínim 

RESIDÈNCIES 

D’ESTUDIANTS, SA, 
RESA 

Específic Una altra matèria 

Cedir gratuïtament a la 
UA, a través del Centre 
d’Ajuda a l'Estudiant 

del Vicerectorat 
d'Estudiants, dos 

habitatges de dues 
habitacions destinats a 
alumnes que es troben 
dins d'algun dels 
programes del Centre 
d’Ajuda a l'Estudiant 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS 

Un any, renovable 

tàcitament per 
períodes iguals, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb almenys dos 
mesos d'antelació a la 

data de finalització 

UNIVERSITAT MIGUEL 

HERNANDEZ D’ELX 

Addenda (al conveni 

signat 23/07/2007) 
Renovació de vigència 

Prorrogar la vigència 

del conveni subscrit el 
23 de juliol de 2007 

VICERECTORAT 

INVEST., DESENV. I 
INNOV. 

3 anys, comptadors a 
partir del 23/07/2013, 

si bé podrà prorrogar-

se per a períodes 
posteriors per acord 
exprés de les parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 

Específic Màster 

La participació de 
professorat de la 
Universitat de 

Barcelona en el Màster 
Universitari Oficial en 

'Història i Identitats 
Hispàniques en el 
Mediterrani Occidental 
(segles XV-XIX)' 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

Curs acadèmic 2013-
2014 

UNIVERSITAT DE 
LLEIDA; UNIVERSITAT 
JAUME I 
 

UNIVERSITAT ROVIRA 

I VIRGILI 

Addenda (al conveni 
signat 16/02/2010) 

Modificació de les 
clàusules 

Modificació de l'annex I 
i la clàusula novena, 
apartat 2, del conveni 
signat el 16 de febrer 
de 2010 

Isidoro Blanco DEPT. 
DRET INTERNACIONAL 
PÚBLIC I DRET PENAL 

(FACULTAT DE DRET) 

Entrarà en vigor a 
partir del curs 2013-
2014 

XUNTA DE GALICIA Específic Una altra matèria 

Fomentar la docència, 
la recerca i la promoció 

de la llengua, la 
literatura i la cultura 
gallega 

Carles Segura DEPT. 
FILOLOGIA CATALANA 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

Fins al 30/09/2016 

 
Aránzazu Calzada González 
Secretària General 

 
 

 
 
 
Alacant, 29 de juliol de 2013 


