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CONSELL DE GOVERN DE 30 D'OCTUBRE DE 2014 

 
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ 
ESPANYOLA DE 
DESSALATGE I 

REUTILITZACIÓ, 

AEDIR 

Específic 
Curs 
d'especialista/expert 

Establir les condicions 
de col·laboració per a 
la realització i difusió 
del curs titulat 

Especialista 
Universitari en 
Tecnologies de 

Dessalinització i 
Reutilització de l'Aigua, 
que serà impartit en el 

curs acadèmic 2014-
2015 i següents. 

INSTITUT 
UNIVERSITARI DE 
L'AIGUA I DE LES 

CIÈNCIES 

AMBIENTALS 

Des de la data de 
signatura i serà 

prorrogat tàcitament 
per a la celebració de 
successives edicions 

del curs, excepte 
renúncia expressa de 
qualsevol de les parts. 

CAJAMAR CAJA RURAL Marc Marc 

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

divulgació, de formació 
i de recerca que 

redunden en benefici 
d'ambdues parts. 

VICERECTORAT DE 

PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Tres anys, renovables 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 

de les parts podrà 
denunciar-lo i, en 

aquest cas, haurà de 
comunicar-ho per 
escrit amb almenys 
dos mesos d'antelació 

a la data en què 
pretenga finalitzar-se. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CAJAMAR CAJA RURAL Específic Una altra matèria 

Establir la col·laboració 
entre les parts per al 
mecenatge d'accions 
que la UA realitzarà en 

el marc del projecte 
“Universitat 
saludable”. 

VICERECTORAT 
PLANIFICACION 

ECONOMICA 

Fins al 31/12/2015. No 
obstant això, qualsevol 

de les parts podrà 
denunciar-lo i, en 
aquest cas, ho haurà 
de comunicar amb 
almenys dos mesos 
d'antelació a la data en 
què pretenga 

finalitzar-se. 

CENTRE SUPERIOR 
D'IDIOMES DE LA 
UNIVERSITAT 
D'ALACANT, SAU 

Específic Una altra matèria 

L'encàrrec de la UA al 
Centre Superior 

d'Idiomes de la 
Universitat de 
gestionar els cursos de 

formació per al 
Personal 
d'Administració i 
Serveis així com per al 
Personal Docent i 
Investigador. 

VICERECTORAT DE 

PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

Fins a l’acabament del 

primer quadrimestre 
del curs 2014-2015. 

RODALIES DE RENFE-
OPERADORA 

Addenda al conveni 
signat (11/10/2007) 

Renovació de vigència 

Renovar la vigència del 

conveni signat l’11 
d'octubre de 2007 en 
relació a les beques de 
transport per curs 
acadèmic per a ser 

sortejades entre la 
població universitària. 

VICERECTORAT DE 
CAMPUS I 
SOSTENIBILITAT 

Des del 12/10/2014 i 
per un període de dos 
anys. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CLUB DE TENNIS 
ALACANT 

Específic Una altra matèria 

El suport i el foment de 
la pràctica esportiva 
del tennis i el pàdel a 
la província d'Alacant. 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

Dos anys, renovable 
tàcitament per un 

període igual. 
Qualsevol de les parts 
podrà denunciar-lo 
amb un preavís de sis 
mesos. 

CLUB UNESCO PER A 

LA PROTECCIÓ DEL 
PATRIMONI 
IMMATERIAL 

Específic Una altra matèria 

Possibilitar la 

participació en el 
programa de formació 
de voluntariat cultural. 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORTS I 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA  

Quatre anys, 
prorrogables per acord 
exprés. 

COL·LEGI 
D'ENGINYERS 
TÈCNICS D'OBRES 
PÚBLIQUES I 
ENGINYERS CIVILS 
D'ALACANT, CITOPIC 

Específic Una altra matèria 

L'accés del CITOPIC a 
les fonts 
bibliogràfiques, bases 

de dades 
informatitzades i 
revistes electròniques 
de la UA. 

SIBID 

Dos anys, renovable 

tàcitament per 
períodes iguals. No 

obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar-lo i, en 
aquest cas, ho haurà 
de comunicar amb 
almenys dos mesos 

d'antelació a la data en 
què pretenga 

finalitzar-se. 

CONSORCI 

EMPRESARIAL SANT 
VICENT SUD, SA (VILA 
UNIVERSITÀRIA) 

Específic Una altra matèria 

La Vila Universitària 
cedirà un allotjament a 
estudiants de la UA 
que es troben dins 
d'algun programa del 
Centre de Suport a 

l'Estudiant. 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS 

Fins al 31/07/2015. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 

denunciar-lo amb 
almenys dos mesos 
d'antelació a la data en 
què pretenga 
finalitzar-se. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL 
D'ALACANT 

Específic Curs especializació 

La realització de dos 
cursos organitzats pel 
MARQ en els mesos 
d'octubre i novembre 
de 2014. 

SECRETARIA GENERAL 

Es correspon amb la 
durada dels curs (30 i 

31 d'octubre i 20 i 21 
de novembre de 
2014). No obstant 
això, les parts podran 
denunciar el conveni 
amb una antelació 
mínima d'un mes a la 

data en què pretenga 
finalitzar-se. 

DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL 
D'ALACANT 

Específic Una altra matèria 

La realització de la 
XXII Mostra de Teatre 
Espanyol d'Autors 
Contemporanis. 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORTS I 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA  

Fins al 30-31/12/2014 

i, en tot cas, fins que 
siguen complides les 
obligacions que les 

parts assumeixen. 

EDITORIAL PREMSA 
ALACANTINA, SA, 

DIARI INFORMACIÓN 

Específic Una altra matèria 

Establir les vies per a 
la difusió i conservació 
dels continguts de la 

publicació de premsa 

del diari Información. 

SIBID 

Dos anys, renovables 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 

de les parts podrà 
denunciar-lo i, en 

aquest cas, haurà de 
comunicar-ho per 
escrit, amb almenys 
dos mesos d'antelació 
a la data en què 

pretenga finalitzar-se. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FEDERACIÓ 

D'ARROSSERS DE 
SEVILLA 

Marc Marc 

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

divulgació, de formació 
i de recerca que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts. 

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D'INVESTIGACIÓ 
INFORMÀTICA 

Tres anys, renovables 
tàcitament per 

períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar-lo, i, en 
aquest cas, haurà de 
comunicar-ho per 
escrit amb almenys 

dos mesos d'antelació 
a la data en què 
pretenga finalitzar-se.  

FUNDACION CUDECA Marc Marc 

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

divulgació, de formació 
i de recerca que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts. 

M. José Cabañero 
DEPARTAMENT 
D’INFERMERIA 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT) 

Tres anys, renovables 
tàcitament per 
períodes iguals. No 

obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar-lo, i, en 
aquest cas, haurà de 
comunicar-ho per 
escrit amb almenys 

dos mesos d'antelació 

a la data en què 
pretenga finalitzar-se. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ GENERAL 

DE LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT 

Addenda al conveni 
signat (01/01/2004) 

Una altra matèria 

La UA encomana a la 
Fundació, a través de 

l'Escola de Negocis, la 
gestió i organització 
dels ensenyaments 
corresponents a alguns 
cursos de postgrau i 
especialització 
desenvolupats durant 

el curs acadèmic 2014-
2015 (protocol núm. 
47). 

VICERECTORAT DE 

PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

La durada serà 
coincident amb la 
finalització i el 

tancament dels cursos 
desenvolupats durant 
el curs acadèmic 2014-
2015. 

FUNDACIÓ REPSOL Específic Una altra matèria 

Fomentar la 
participació de 

projectes de la UA al 
voltant del Fons 
d'Emprenedors Repsol, 
amb l'objectiu de 
desenvolupar projectes 
amb major potencial 

empresarial en l'àrea 

de l'eficiència 
energètica. 

VICERECTORAT 

D’INVESTIGACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT I 
INNOVACIÓ 

Dos anys. No obstant 
això, serà renovat per 
acord tàcit i per 

períodes anuals, 
excepte quan se’n 
desitge la resolució per 
mutu acord o per 
denúncia de les parts, 
amb una antelació 

mínima de tres mesos 

a la data en què s'haja 
de produir 
l’acabament. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

IDENTAL FUNDACIÓ 
HOSPITALÀRIA 

Marc Marc 

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

divulgació, de formació 
i de recerca que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts. 

José Miguel Martín 
DEPT. DE QUÍMICA 

INORGÀNICA 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES) 

Dos anys, renovables 
tàcitament per 

períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar-ho, i, en 
aquest cas, haurà de 
comunicar-ho per 
escrit amb almenys 

dos mesos d'antelació 
a la data en què 
pretenga finalitzar-se.  

INSTITUT ALACANTÍ 
DE CULTURA JUAN 
GIL-ALBERT 

Específic 
Realització de 
congressos, jornades i 
seminaris 

Col·laborar en el 
desenvolupament del 
XVII Col·loqui 

Internacional de 
l'AEIHM (Associació 
Espanyola de Recerca 
d'Història de les 
Dones), que tindrà lloc 
a la Seu d'Alacant de 

la UA, del 23 al 25 

d'octubre de 2014. 

Mónica Moreno  
DEPT. D’HUMANITATS 
CONTEMPORÀNIES 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

La de l'execució de 
l'activitat objecte del 
conveni. 

INSTITUT GEOLÒGIC I 
MINER D'ESPANYA, 
IGME 

Específic Una altra matèria 

Ampliar l'àmbit de la 
col·laboració conjunta 
del conveni marc, 
signat el 29 de juliol de 

2005, en el camp de la 
Geologia Marina i 
establir una via d'accés 
i utilització dels equips 
i infraestructures 
d'ambdues parts. 

Salvador Ordóñez  
DEPT. DE CIÈNCIES DE 
LA TERRA I DEL MEDI 
AMBIENT (FACULTAT 
DE CIÈNCIES) 

------ 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

XARXA 

D'UNIVERSITATS 
VALENCIANES PER Al 
FOMENT DE LA 
INVESTIGACIÓ, EL 

DESENVOLUPAMENT I 
LA INNOVACIÓ, RUVID 

Específic 
Realització de 
congressos, jornades i 
seminaris 

L'organització i 
coordinació del “Taller 

de comunicació social 
de la ciència per a 
investigadors i 
investigadores 2014”, 
que tindrà lloc el 6 de 
novembre de 2014. 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT I 
INNOVACIÓ 

La de la durada del 
curs objecte del 
conveni. 

 
 
 
Aránzazu Calzada González 

Secretària general 
 
 

 

 

 

 
Alacant, 28 d'octubre de 2014 


