CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE de 2018
ENTITAT

ASESORIA ALGENYA S.L.
Exp. 2018AMB103460

ASESORIA EL PLANET
ALTEA, S.L.
Exp. 2018AMB110188

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

OBJECTE

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

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

INICIATIVA

FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS I
OCUPACIÓ

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
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CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE de 2018
ENTITAT

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

BIT & BRAIN
TECNOLOGIES, S.L.
Exp. 2018AMB103466

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

ESCOLA
POLITÈCNICA
SUPERIOR

BLENDHUB S.L.
Exp. 2018AMB103523

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE
FILOSOFIA I
LLETRES

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat

2

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE de 2018
ENTITAT

COMERCIAL KONGA
MEDITERRANI S.L
Exp. 2018AMB103519

D'C CALÇAT S.L
Exp. 2018AMB103462

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
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CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE de 2018
ENTITAT

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

ENFORMA WELLNESS &
FITNESS SL
Exp. 2018AMB103514

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT
EDUCACION

EVA MARÍA GARCÍA
CÀCERES (SAFIR TOURS
IBI)
Exp. 2018AMB103493

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS I
OCUPACIÓ

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
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CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE de 2018
ENTITAT

GASTRO TERRASSA, S.L.
Exp. 2018AMB103464

IL·LUSTRE COL·LEGI
D'ADVOCATS
D'ALACANT, ICALI, AZ
ADVOCATS CB
Exp. 2018AMB103505

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE DRET

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
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CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE de 2018
ENTITAT

IL·LUSTRE COL·LEGI
D'ADVOCATS
D'ALACANT, ICALI,
GRACIA CARRION
GRACIA, ADVOCATS
Exp. 2018AMB103497

IL·LUSTRE COL·LEGI
D'ADVOCATS
D'ALACANT, ICALI,
INMACULADA MORATO
BORONAT (MORATO
ADVOCATS)
Exp. 2018AMB103445

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE DRET

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE DRET

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
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CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE de 2018
ENTITAT

IL·LUSTRE COL·LEGI
D'ADVOCATS
D'ALACANT, ICALI,
JAIME JUAN TRUJA
IVORRA
Exp. 2018AMB103508

INES MICO UBEDA
Exp. 2018AMB103456

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE DRET

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
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CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE de 2018
ENTITAT

MANIPULATS
EDELWEISS SL
Exp. 2018AMB103522

MORES ASSESSORS, S.L.
Exp. 2018AMB103517

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS I
OCUPACIÓ

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
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CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE de 2018
ENTITAT

PABLO CLIMENT
SÁNCHEZ
(NATURPLACE)
Exp. 2018AMB103485

PABLO LLORET PEREZ
Exp. 2018AMB103454

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
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CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE de 2018
ENTITAT

PALMA DE MALLORCA
AQUARIUM, S.A.
Exp. 2018AMB103484

SALGEIIS, S.L.L.
Exp. 2018AMB103448

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
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CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE de 2018
ENTITAT

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

TROYA INTERNATIONAL
EDUCATION GROUP SL
Exp. 2018AMB110196

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA, FUNDACIO
UNIVERSITAT-EMPRESA
DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
Exp. 2018AMB103545

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

OBJECTE

INICIATIVA

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

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

VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS I
OCUPACIÓ

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
Estara vigent durant el curs academico
2014-15 i es prorrogara
automaticamente per cada curs, llevat
que es resolga amb antelacion a aquest
termini per denúncia d'alguna de les
parts, comunicada per escrit a les
altres parts abans del primer de juny
delcorrespondiente curs acadèmic.
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CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE de 2018
ENTITAT

VISIGOTUM17, S.L.
Exp. 2018AMB103533

W BARCELONA CIGAHOTELES ESPANYA
Exp. 2018AMB103465

TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

CONVENI ESPECIFIC

Pràctiques
externes

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

FACULTAT DE
FILOSOFIA I
LLETRES

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat
Entrarà en vigor en la data de la
signatura i tindrà una vigència de 4
anys. 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 açò, qualsevol de les parts
podrà denunciar el conveni,
comunicant-ho per escrit amb almenys
2 mesos d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat

Esther Algarra Prats
Secretària General
Alacant, 23 de Novembre de 2018
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