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ENTITAT TIPUS DE  
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ACEITES ESPECIALES DEL 
MEDITERRÁNEO, SA 
Exp. 2019CON121765 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ADIRE FISCAL SL 
Exp. 2019CON127951 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ADMYGEST, CB 
Exp. 2019CON123285 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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AGUAS DE ALBACETE, SA 
Exp. 2019CON120527 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, las parteixes podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest 
per un període de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

AJUNTAMENT DE CANALS 
Exp. 2019CON127949 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i antes de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

AJUNTAMENT DE MANISES 
Exp. 2019CON118114 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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ANA MARIA ARACIL SALAS, 
SANTAFAZ SALUD 
Exp. 2019CON118123 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
 
 

ANTONIO SANCHEZ 
SILVA,TONY SILVA -
PREPARACION FISICA Y 
SALUD 
Exp. 2019CON127946 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
D’EDUCACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ASOCIACION COMARCAL DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL-ACODIP 
Exp. 2019CON120485 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I E 
MPRESARIALES. 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 
 

CONSELL DE GOVERN DE 22 DE NOVEMBRE DE 2019 
 

   

  
 

4 

ASOCIDE CV, ASSOCIACIÓ 
DE PERSONES 
SORDOCEGUES DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
Exp. 2019CON118245 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
de forma expressa la seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ATHLETICS ALCOY, SL 
Exp. 2019CON120495 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

BENIDORM DMC EVENTS SL 
Exp. 2019CON118257 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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BEST PARTNER 
CONSULTING, SL 
Exp. 2019CON123275 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant.  

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

BIOTREMOL COOP. V. 
Exp. 2019CON127950 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant.  

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

CARLOS MESEGUER SERRA 
Exp. 2019CON127952 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran 
acordonar expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què pretenga donar-
se per finalitzat 
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CENTRE ÒPTIC AUDITIVO 
LARROSA, SL 
Exp. 2019CON120303 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

CLINICA VISTAHERMOSA 
GRUP HLA 
Exp. 2019CON123086 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

CLINIDE CB 
Exp. 2019CON126157 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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CLUB ESPORTIU FUTBOL 
SALA CIUDAD DEL VINO 
Exp. 2019CON123272 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

COL·LEGI SALESIÀ SAN JOSE 
ARTESANO 
Exp. 2019CON120478 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

CREU ROJA ESPANYOLA 
Exp. 2019CON123330 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el (16/01/2015) 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

Vigència del conveni signat el 16/01/2015: 
durant el curs acadèmic 2014/15, que es 
prorrogarà automàticament, excepte 
denúncia expressa per qualsevol de les parts 

DA SEBAS FAMILY, SL 
Exp. 2019CON120511 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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DAVID FERNANDEZ 
JUAN,GIMNASIA NATURAL 
Exp. 2019CON121744 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
D’EDUCACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

EMMA JANE BROWN,EJB 
TRANSLATIONS 
Exp. 2019CON118250 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ENERI GESTIÓ D’ACTIUS, SL 
Exp. 2019CON118135 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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E-VOYAGES GROUP (REGNE 
UNIT) 
Exp. 2019CON127956 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

FEDERACIÓ AUTONÒMICA 
D’ASSOCIACIONS GITANES 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2019CON120293 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

FEDEROPTICOS GALINDO, 
CB 
Exp. 2019CON126166 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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FERNANDO DURÁ CAMPOS 
Exp. 2019CON123294 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
MARQ 
Exp. 2019CON120491 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

FUNDACIÓ EDUCATIVA 
JESUITINAS 
Exp. 2019CON120297 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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GARCIA PERALTA SL 
Exp. 2019CON121747 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

GLOBALMARKS SLU 
Exp. 2019CON123310 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

HORT DE NAL, SL 
Exp. 2019CON123264 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat de 
Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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HOTEL ALAMEDA VALENCIA, 
SLU, The Westin València 
Exp. 2019CON126173 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, ALEJANDRA SARTORIO 
CASTRILLO 
Exp. 2019CON127939 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques externes 
d’estudiants del Màster 
Universitari en 
Advocacia 

FACULTAT DE 
DRET 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, HOB SERVEIS 
JURÍDICS, SL 
Exp. 2019CON127941 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques externes 
d’estudiants del Màster 
Universitari en 
Advocacia 

FACULTAT DE 
DRET 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 
 

CONSELL DE GOVERN DE 22 DE NOVEMBRE DE 2019 
 

   

  
 

13 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, ROIN WORLD SL 
Exp. 2019CON126158 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques externes 
d’estudiants del Màster 
Universitari en 
Advocacia 

FACULTAT DE 
DRET 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

IMAX OPTICOS, SL 
Exp. 2019CON126162 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

INICIATIVAS Y NUEVOS 
MERCADOS SL 
Exp. 2019CON123261 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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INVERCOM ALMANSA, SL 
Exp. 2019CON123099 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

JENGIBRE, SL 
Exp. 2019CON123288 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

JOSE SERNA ORTS 
Exp. 2019CON120300 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesés d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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KIBIBYTE, SL 
Exp. 2019CON120290 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

KIRIL PETROV KIROV 
Exp. 2019CON118139 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

LLEBEITXOL, SL 
Exp. 2019CON121767 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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MANCOMUNITAT DE LA 
VINYA I EL MARBRE 
Exp. 2019CON118247 

CONVENIO 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

MARIA DE LOS ANGELES 
VITORIA ARREITUNANDIA, 
OPTIKA VITORIA 
Exp. 2019CON118129 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

MELIA HOTELS 
INTERNATIONAL, SA, HOTEL 
TRYP ALICANTE GRAN SOL 
Exp. 2019CON120507 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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MIGUEL ANGEL GARVI 
BAUTISTA 
Exp. 2019CON123263 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

MINISTERI DE JUSTÍCIA 
Exp. 2019CON049404 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

2 anys des de la publicació d’aquest en el 
BOE, una vegada inscrit en el registre 
electrònic estatal d’òrgans i instruments de 
cooperació del sector públic; serà 
prorrogable a la seua finalització mitjançant 
acord exprés per igual període, que haurà de 
formalitzar-se amb un mes d’antelació a la 
seua finalització. Qualsevol de les parts 
podrà denunciar-lo expressament amb un 
termini mínim de 3 mesos a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat. 

MUNERA CLUB DE FUTBOL 
Exp. 2019CON126154 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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OPTICA CAMBRODI, SLU 
Exp. 2019CON118259 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

OPTICA SANTAFAZ SL 
Exp. 2019CON118120 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ORIGEN SPORT EVENTOS, SL 
Exp. 2019CON121762 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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PASTUIRASER, SL 
Exp. 2019CON118128 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

PATRICIA MORA PEREZ 
Exp. 2019CON121737 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alicdavant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

POPA FOOTWEAR, SL 
Exp. 2019CON121752 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys 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 prórroga per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 
 

CONSELL DE GOVERN DE 22 DE NOVEMBRE DE 2019 
 

   

  
 

20 

POSIDONIA ECOSPORTS, SL 
Exp. 2019CON123269 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

PROTECS EQUIPAMIENTO 
PROFESIONAL, SL 
Exp. 2019CON120517 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

RELAJACION INTEGRAL SL 
Exp. 2019CON126148 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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SPORT TONO, SL 
Exp. 2019CON118254 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

SURESTE DE CARGAS, SLU 
Exp. 2019CON120305 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

TAKASAGO INTERNATIONAL 
CHEMICALS,EUROPE, SA 
Exp. 2019CON126159 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 meses d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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TIER1 TECHNOLOGY, SA 
Exp. 2019CON126170 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

URSULA PERONA MIRA 
Exp. 2019CON120502 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

VALOO CONSULTING, SL 
Exp. 2019CON123281 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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VALOR AMBIENTAL Y 
SOSTENIBLE, SL 
Exp. 2019CON121760 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

VERNE TELECOM, SL 
Exp. 2019CON123305 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 meses d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

VIAJES DE AUTOR, SL 
Exp. 2019CON121733 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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VISION ARPOP SLL 
Exp. 2019CON126175 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant.  

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

VIVES RODRIGUEZ Y 
ASOCIADOS, SLPU 
Exp. 2019CON120522 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d’estudiants 
de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

 
 

Esther Algarra Prats 
 
 

Secretària General 
 
 

Alacant, 19 de novembre del 2019 
 
 

 


