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ORGANISME TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AC HOTEL SANTS SLU CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

ALIMENTACIÓ MACIÀ GÓMEZ 
SL 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ALINUR, CFPPDP, SL CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

ÁNGEL ANTONIO SERRANO 
CECILIA 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE DRET 4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

ARPA PATRIMONIO, SL CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 
dins del Programa 
Beques Santander-
CRUE-CEPYME 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys, porrogable per 
un nou període 4 anys, 
sempre que es 
mantinguen les 
mateixes condicions del 
Programa Beques 
Santander-CRUE-
CEPYME 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 
 

CONSELL DE GOVERN DE 17 DE MAIG DE 2018 
 

   

  
 

3 

ASSOCIACIÓ LOCAL 
EMPRESARIS PESCA 
CASTELLÓ 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

AUTO RECANVIS VICENTE SA CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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AVIACIÓ ALACANTINA AVIAL 
SL 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

AJUNTAMENT DE 
FORMENTERA DE SEGURA 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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BEST WESTERN PLUS 
SERAPHINE HOTEL 
HAMMERSMITH (REGNE UNIT) 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

BIOITHAS SL CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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CENTRE D’INVESTIGACIÓ I 
D’ESTUDIS AVANÇATS DEL 
IPN (MÈXIC) 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

CONSELLERIA 
D’AGRICULTURA, MEDI 
AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I 
DESENVOLUPAMENT RURAL 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
formatives i projectes fi 
de carrera, de finalització 
de grau o de finalització 
de màster, sense relació 
laboral, en dependències 
de la Conselleria o en 
centres depenents 
d'esta. 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

Des de la seua 
signatura fins al 31 de 
desembre de 2018. No 
obstant açò, podrà ser 
prorrogat per als 
supòsits de pràctiques 
no retribuïdes, per acord 
exprés de les parts per 
successius períodes 
d'un any, fins a un 
màxim de 4 anys 
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CONSULTORA D’ACTIVITATS 
TÈCNIQUES SL, CAT SL 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

DAVID ABAD PÉREZ, AGÈNCIA 
SIDECAR 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ECOMMALIA - ECOMMERCE 
SOLUTIONS CB 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

EMBENTION SISTEMES 
INTEL·LIGENTS, SL 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 
dins del Programa 
Beques Santander-
CRUE-CEPYME 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys, porrogable per 
un nou període 4 anys, 
sempre que es 
mantinguen les 
mateixes condicions del 
Programa Beques 
Santander-CRUE-
CEPYME 

EPOCH PER A IMAGINAR SL CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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FEDERACIÓ DE TRIATLÒ DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT 
D’EDUCACIÓ 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

FUNDACIÓ PRIVADA ULLS DEL 
MÓN . OJOS DEL MUNDO 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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FUNDACIÓ SAVE THE 
CHILDREN 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

FUNDACIÓ VICENTE FERRER CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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GABINET SERVEIS MÈDICS 
D’EMPRESA I PREVENCIÓ SL 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

FILLS DE FRANCISCO CAMINA, 
SL 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 
 

CONSELL DE GOVERN DE 17 DE MAIG DE 2018 
 

   

  
 

12 

HOMEINCA LPE INVEST SL CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

IBERMUTUAMUR, MÚTUA 
COL·LABORADORA AMB LA 
S.S. Nº274 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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INTERCONTROL AUDITORS I 
CONSULTORS SLPV 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

IVF SPAIN, SL CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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J. GARCÍA CARRIÓN SA CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

JUAN FERNÁNDEZ COSTA CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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JUAN MANUEL GINER GOMIS, 
GIMNÀS KOEN 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

KYCUS COMMUNICATION CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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LA OTRA IBIZA SL CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

MARISOL LARRAGA, VIATGES 
B THE TRAVEL BAND 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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MIRAPLAS, SL CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

NUCLEAR TALES SL CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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OMNIUM LAB STUDIOS SL CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

OPPCIÓN TÈCNICA I 
DESENVOLUPAMENT SL 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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QIPERT UGH GLOBAL SLU CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE DRET 4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

RODRIGUEZ I ASSOCIATS 
ASSESSORS, SL 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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SAS SILLO YELLOH VILLAGE 
LES GRANDS PÌNS (FRANÇA) 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

SELCONET SA (CUPLÉ) CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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SERVEIS PROFESSIONALS 
D’ASSESSORIA MIRASIERRA 
SL 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

SIDO MADERA SL CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 
 

CONSELL DE GOVERN DE 17 DE MAIG DE 2018 
 

   

  
 

22 

TECSELOR SL CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

UNIVERSITAT DE BARCELONA CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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VIATGES MERCURIO SA CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

ZARAGOZA 2012 GRUP 
CONSTRUCTOR 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 
 

4 anys. Finalitzat este 
període, l’acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys més. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni, i ho 
comunicarà per escrit a 
l’altra part amb almenys 
2 mesos d’antelació a la 
data en la qual es 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

 

 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 

 

Alacant, 11 de maig de 2018 
 

 


