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ENTIDAD TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ACTECO PRODUCTOS Y 
SERVICIOS, SL 
Exp. 2020CON001363 

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 

ACW WATER SYSTEMS 
SL 
Exp. 2019CON140203 

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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ANA BELÉN LÁZARO 
MARTÍNEZ 
Exp. 2020CON000678 

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 

ANA MARÍA VIDAL PÉREZ 
Exp. 2019CON140223 

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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APTITUDE&ATTITUDE SL 
(KIDS&US SANT VICENT 
DEL RASPEIG) 
Exp. 2019CON140211 

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 

AXA SEGUROS 
GENERALES, SA 
Exp. 2020CON004060 

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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BRIS SANPE, SL 
Exp. 2020CON001396 

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 

BRUNO RUIZ ROS 
Exp. 2020CON001343 

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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CAMARENA EXPERIENCE, 
SL 
Exp. 2020CON001402 

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 

CAROLINA GÓMEZ 
PÉREZ 
Exp. 2020CON004054 

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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CAUCHOS KAREY, SA 
Exp. 2020CON001347 

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 

CENTRO ORIENTAL DE 
ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD 
(BIOECO), (CUBA) 
Exp. 2020CON004056 

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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ECOSOLAR 
INSTALACIONES 
ENERGETICAS 
RENOVABLES, SL 
Exp. 2020CON000679 

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 

ELISHAT AN 
AUDIOVISUAL CULTURE 
DISTRIBUTION 
COMPANY, SL 
Exp. 2020CON000682 

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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FUNDACION SAN JUAN Y 
SAN PABLO 
Exp. 2020CON004066 

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 

HOTEL EXE VIENNA 
(ÀUSTRIA) 
Exp. 2020CON000686 

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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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT 
(ICALI), MARTINEZ 
PLANELLES Y GOMEZ 
SOLER ABOGADOS SL 
EXP. 2020CON001337 

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 

INDUSTRIA 
RESTAURACION 
COLECTIVA, SL (IRCO) 
Exp. 2019CON140202 

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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JONATHAN VERDÚ 
BAIDEZ 
Exp. 2020CON001339 

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 

KRYSTALINE 
TECHNOLOGY SA 
Exp. 2019CON140214 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETÀRIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 24 DE GENER DE 2020 
 

   

  
 

11 
 

MAJOMAR VIAJES, SL 
Exp. 2020CON004061 

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 

MARIA VERA PAYÀ 
(VIAJES ECUADOR ELDA) 
Exp. 2020CON000684 

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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NAHUAL GASTROBAR SL 
Exp. 2020CON004063 

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 

OPTICA DIAZ LOPEZ, SL 
Exp. 2019CON140200 

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 Y AUDIOLOGIA 
POLLENTIA, SL 
Exp. 2019CON140205 

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 

ORIENTAL ECOLOGY 
HEALTH TECHNOLOGY, 
SL 
Exp. 2020CON000681 

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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PETICION BALAZS 
COMPANIE, SL 
Exp. 2020CON000674 

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 

RIVAS MEDINA, SL 
Exp. 2020CON001349 

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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SEA TRUST (REGNE 
UNIT) 
Exp. 2020CON001341 

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 

SIEMPREHOGAR 
SERVICIOS SOCIALES, 
SL, (MEJOR EN CASA) 
Exp. 2019CON140226 

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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SKYLINE DESIGN, SL 
Exp. 2020CON004071 

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 

TECNOLOGIAS Y 
SERVICIOS AGRARIOS, 
SA 
Exp. 2019CON140221 

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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THREE MONKEYS 
BRANDS, SL 
Exp. 2020CON000680 

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 

TODEREN CONSULTORES 
SL 
Exp. 2020CON000676 

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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TRADULOP 
TRADUCCIONES 
JURADAS, SL 
Exp. 2020CON001405 

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 

UNIVERSITAT DE PINAR 
DEL RIO, UPR (CUBA) 
Exp. 2019CON140219 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETÀRIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 24 DE GENER DE 2020 
 

   

  
 

19 
 

ZENEIDA ESPINOSA 
BROTONS (BLUE 
TRAVEL-VIAJES 
CARREFOUR) 
Exp. 2020CON004065 

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 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
 
 
Secretària general 

 

 
Alacant, 20 de gener de 2020 

 

 


