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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CARLOS PEÑARRUBIA 
VARÓ (PEÑARRUBIA 
ABOGADOS) 
Exp. 2020CON039990 

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 

EVANA DESIGNS  
(REGNE UNIT) 
Exp. 2020CON039992 

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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GENERALITAT 
VALENCIANA 
VICEPRESIDÈNCIA 
SEGONA I CONSELLERIA 
D`HABITATGE I 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMÀTICA 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

Des de la data de signatura fins al 
31/12/2020.Podrà ser prorrogat, per a 
pràctiques no retribuïdes per acord 
exprés de les parts amb una antelació 
mínima de 2 mesos a la data de 
finalització, per períodes successius d'1 
any, fins a un màxim de 4 anys.  
No obstant això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-lo per escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE, ICALI, 
RAQUEL SANCHEZ 
NAVARRO, 
SANCHEZ&FRIGOLA 
ABOGADOS 
Exp. 2020CON040958 

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 
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MELENDEZ Y PASTOR 
ASOCIADOS SL 
Exp. 2020CON039991 

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 

UNICEF 
Exp. 2020CON036499 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes per part de l’alumnat 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 a 
l’altra part amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en la qual pretenga 
donar-se per finalitzat 
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