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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ARB ADVOCATS, SC 
Exp. 2018CON082170 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DRET 4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
D'ENGINYERIA 
SENSE FRONTERES 
Exp. 2018CON083288 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT CC 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

BAVIUX APPS & 
GAMES STUDIO, S.L. 
Exp. 2018CON082177 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

BINARII 
AUTOMOTION 
ENGINEERING SC 
Exp. 2018CON066935 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

CENTRES MAGDALA 
2010 S.L. 
Exp. 2018CON082881 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
EDUCACIÓ 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

CLUB DE FUTBOL 
MONNEGRE 
Exp. 2018CON082927 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
EDUCACIÓ 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 



 
 
CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 
CONSELL DE GOVERN DE 26 DE SEPTEMBRE DE 2018 

3 
 

ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CONFEDERACIÓ 
ESPANYLA DE 
PESCA, CEPESCA 
Exp. 2018CON082873 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
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’antelacióa 
la data en què es desitge finalitzar 

COOPERATIVA 
AGROECOLÒGICA 
DEL CAMP D'ELX-LA 
CAMPEROLA-COOP. 
V. 
Exp. 2018CON066929 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT CC 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

DANIEL ARQUES 
GONZALEZ 
Exp. 2018CON066920 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DRET 4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

DARSENA ALACANT 
SL 
Exp. 2018CON083397 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
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’antelacióa 
la data en què es desitge finalitzar 

DECATHLON 
ALACANT SAU 
Exp. 2018CON082184 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FORMACIÓ 
CONTÍNUA 

1 any i es podrà renovar de forma 
expressa cada any, llevat que amb 
una antelació de 30 dies una de les 
parts comunique a l'altra la seua 
intenció de revisar-ho o anul·lar-ho 

DOMENECH Y 
REQUENA SLP 
Exp. 2018CON083351 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DRET 4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

EDS ROBOTICS, SL 
Exp. 2018CON066913 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

ELENA PEÑATARO 
SIRERA 
Exp. 2018CON082933 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DRET 4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

EUROSTARS BOOK 
HOTEL (ALEMANYA) 
Exp. 2018CON066953 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

FARMÀCIA 
NUTRICIÓ GARCIA 
MORENO 
Exp. 2018CON066770 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

FUNDACIÓ PEL 
PACTE PER A 
L’OCUPACIÓ EN LA 
CIUTAT DE 
VALÈNCIA 
Exp. 2018CON079392 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

HOBALI, S.A. 
Exp. 2018CON082173 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

INSTAL·LACIONS 
ELECTRIQUES I 
BOBINATGES, SAU 
Exp. 2018CON087706 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

INSTITUT TAHE DE 
FERTILITAT 
GINECOLOGIA I 
OBSTETRICIA, S.L. 
Exp. 2018CON079055 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FORMACIÓ 
CONTÍNUA 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

INVERHOTEL 2000 
Exp. 2018CON082864 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

KOPERQUIMICA, S.L. 
Exp. 2018CON082182 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

LA MARINA 
SOFTWARE 
PROFESIONAL, SL 
Exp. 2018CON066906 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

MANUEL ESCODA 
CASCALES 
Exp. 2018CON066940 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT CC 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

MARIA INMACULADA 
MONTAVA 
ALBEROLA 
Exp. 2018CON083293 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DRET 4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

MICROOMICS 
SYSTEMS, S.L. 
Exp. 2018CON082843 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
CIÈNCIES 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

MIGUEL ANGEL 
MONSERRAT 
GANDOLFO 
Exp. 2018CON084071 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DRET 4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

MOBLES GALVAÑ, 
SA 
Exp. 2018CON066905 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

NORMAN FOSTER 
FOUNDATION 
Exp. 2018CON083291 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

OFICINA 
D’ARQUITECTURA 
CONTEMPORÀNIA, 
SL 
Exp. 2018CON082921 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 
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ORIZON SISTEMES 
D’INFORMACIÓ, SL 
Exp. 2018CON083356 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
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’antelacióa 
la data en què es desitge finalitzar 

PENGUIN RANDOM 
HOUSE GRUP 
EDITORIAL 
Exp. 2018CON082877 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

RAMON RATERA 
ANGELET, DESPATX 
TRAVESSIA 4 
Exp. 2018CON082944 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT DRET 4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

SERGIO SERRANO 
GONZALVEZ 
Exp. 2018CON087714 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT CC 
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’antelacióa 
la data en què es desitge finalitzar 

SERVEIS 
ESPORTIUS S.C. 
Exp. 2018CON082175 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
EDUCACIÓ 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

TECNOLOGIES DIM, 
S.L. 
Exp. 2018CON079334 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

TURISME I OCI 
INFANTIL SL, HOTEL 
DEL JOGUET 
Exp. 2018CON082916 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

URBEMED 
ENGINYERIA I 
PAISATGE, SL 
Exp. 2018CON066750 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

UTERQÜE ESPANYA 
Exp. 2018CON082174 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

VIATGES EL CORTE 
INGLES, SA 
Exp. 2018CON082180 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques de 
estudiants de la Universitat 
d’Alacant 

FACULTAT 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys i abans de la finalització del 
termini previst, els signants d’este 
conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció. No 
obstant açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni i ho 
comunicarà per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què 
es desitge finalitzar 

Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
Alacant, 24 de septembre de 2018 


