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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ADVOCATS ALTEA, IVORRA & 
DE TRAZEGNIES, SL. 
Exp. 2020CON076539 

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. 

ADCAM ASSOCIACIÓ DE 
DESENVOLUPAMENT COMERÇ 
ALTERNATIU I MICROCRÈDIT 
Exp. 2020CON079844 

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. 

ALBERTO MARTÍNEZ ALCALÁ 
Exp. 2020CON076586 

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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ALEJANDRO APARICIO 
ESCANDELL 
Exp. 2020CON076156 

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. 

ALICANTINA FEEDBACK SL 
Exp. 2020CON069789 

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. 

ARACELI MARTINEZ GARCIA 
DÓNES  
Exp. 2020CON069785 

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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ASSOCIACIÓ DE DANY 
CEREBRAL ADQUIRIT 
D’ALACANT, ADACEA 
ALACANT 
Exp. 2020CON076161 

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. 

ASSOCIACIÓ  
PRO PERSONES AMB 
DISCAPACITAT D’ASP 
Exp. 2020CON079842 

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. 

ASSOCIACIÓ  
SOCIOCULTURAL I  
DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT  
PER COLÒMBIA I 
IBEROAMÈRICA, ACULCO 
Exp. 2020CON076591 

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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AJUNTAMENT D’AGRES 
Exp. 2020CON076148 

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. 

AJUNTAMENT D’ALACANT 
Exp. 2020CON079841 

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. 

AJUNTAMENT DE CREVILLENT 
Exp. 2020CON080093 

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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AJUNTAMENT DE JUMELLA 
Exp. 2020CON080047 

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. 

AJUNTAMENT DEL PILAR DE 
LA FORADADA 
Exp. 2020CON079843 

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. 

BIT MÀRQUETING ONLINE, 
SLNE 
Exp. 2020CON080101 

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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CELLERS SEÑORIO  
DE BARAHONDA SL. 
Exp. 2020CON076572 

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. 

BODI ADVOCATS SLP 
Exp. 2020CON076154 

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 PUECH AUDIOVISUAL 
BUSINESS MANAGEMENT, SL  
Exp. 2020CON069798 

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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CARLOS SÁNCHEZ PINTADO 
Exp. 2020CON076479 

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. 

CENTRE ÒPTIC GADEA SLU 
Exp. 2020CON079840 

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. 

CICE CONSULTORS, SL  
Exp. 2020CON069792 

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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CLÍNICA D’OFTALMOLOGIA  
DE CÒRDOVA 
Exp. 2020CON085356 

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. 

CLUB D’ATLETISME APOLANA 
Exp. 2020CON080044 

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 DEL SANTÍSSIM 
SAGRAMENT, ASSOCIACIÓ 
FEYDA, ALACANT 
Exp. 2020CON076556 

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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CONSELL JURÍDIC 
CONSULTIU DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
Exp. 2020CON076145 

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. 

CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 
Exp. 2020CON084121 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
docents de titulacions de 
Ciències de la Salut.  

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura , 
corresponents als cursos acadèmics 
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 
2023/2024. La pròrroga del conveni podrà 
acordar-se, abans de la finalització del 
període de vigència, per acord exprés de les 
parts per un període de fins a quatre anys. 
No obstant això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, si ho comunica 
per escrit amb almenys 6 mesos d’antelació 
a la data en què pretenga donar-se per 
finalitzat.. 

COORDINADORA VALENCIANA 
D’ONGD 
Exp. 2020CON079845 

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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COPEN FABRICS SL. 
Exp. 2020CON076549 

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. 

DAMIAN FUENTES GARCÍA 
(ONNOA SHOES) 
Exp. 2020CON079839 

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. 

DAVID SOLVES FERRIZ  
Exp. 2020CON069801 

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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DIAKROS SL. 
Exp. 2020CON076560 

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. 

DOMÉNECH I REQUENA SLP 
Exp. 2020CON080117 

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. 

ESPINOSA BELTRA 
BERENGUER ARQUITECTES 
SLP 
Exp. 2020CON080061 

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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ESTRELLA DE LEVANTE, 
FABRICA DE CERVESA, SAU 
Exp. 2020CON076547 

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. 

FUNDACIÓ LUCENTUM 
BÀSQUET ALACANT 
Exp. 2020CON080055 

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 MUSOL 
Exp. 2020CON079847 

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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FUNDACIÓ PILARS PER A 
L’AUTONOMIA PERSONAL 
Exp. 2020CON076152 

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. 

GENERALITAT VALENCIANA, 
  
MINISTERI DE JUSTÍCIA, 
  
CONSELL GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL 
Exp. 2020CON085649 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

2 anys naturals a partir del dia de la seua 
publicació en el Boletín Oficial del Estado. 
Serà prorrogable al seu terme mitjançant 
acord exprés per igual període, que haurà 
de formalitzar-se amb un mes d’antelació a 
l’expiració d’aquest. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el 
conveni, si ho comunica per escrit amb 
almenys 3 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per finalitzat. 

GENERALITAT VALENCIANA 
VICEPRESIDÈNCIA I 
 
 CONSELLERIA D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES INCLUSIVES 
Exp. 2020CON085354 

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 3 mesos d’antelació 
a la data en què pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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GOELIN ARQUITECTES SLPU 
Exp. 2020CON080074 

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. 

GRUP D'ACCIÓ LOCAL RURAL 
MUNTANYA D' ALACANT 
Exp. 2020CON069783 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT 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. 

GRUP TÈCNIC ART 2010 SL. 
Exp. 2020CON082204 

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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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI,  
 
GUILLERMO SENDRA 
GUARDIOLA 
Exp. 2020CON080128 

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,  
 
RAFAEL MORENO UBRIC 
Exp. 2020CON076146 

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. 

INERGIA ARQUITECTURA 
RENOVABLE SL. 
Exp. 2020CON080107 

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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ENGINYERIA AVANÇADA DE 
SISTEMES INFORMÀTICS, SLL 
Exp. 2020CON080067 

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. 

JOSÉ LUIS TORRES GRANERO 
Exp. 2020CON076583 

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. 

LABORATORI DE QUALITAT I 
TECNOLOGIA DELS 
MATERIALS SL 
Exp. 2020CON076578 

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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LINGUAVOX SL  
Exp. 2020CON069800 

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. 

LLORO PARC FUNDACION  
Exp. 2020CON069784 

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. 

MARIANA IVANOV 
YORDANOVA 
Exp. 2020CON076151 

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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MEDITERRANEAN 
ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING CONSULTING 
ORGANIZATION SERVICES 
SL. 
Exp. 2020CON076564 

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. 

OBRA SOCIAL SANTA LUISA 
DE MARILLAC - FILLES DE LA 
CARITAT DE SANT VICENT DE 
PAÜL 
Exp. 2020CON076567 

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. 

ON IDENTITY RFID SL. 
Exp. 2020CON079848 

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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PAULA INÉS PÉREZ ALEPUZ 
Exp. 2020CON080052 

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. 

PAULA PEREZ MAESTRE  
Exp. 2020CON069794 

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. 

PLANELLES ASESSORS, SL 
Exp. 2020CON080084 

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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PRIETO I ARFAOUI ADVOCATS 
Exp. 2020CON069790 

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. 

REGULATION WORLD, SA 
Exp. 2020CON076506 

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. 

RICARDO MIGUEL MESADO 
MATEU  
Exp. 2020CON069795 

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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ROIN WORLD SL. 
Exp. 2020CON076531 

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. 

TADEU SERVEIS SL. 
Exp. 2020CON085357 

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. 

TECNOMOBLITAT, S. COOP 
Exp. 2020CON076163 

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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TRINEXO INFORCOM SL. 
Exp. 2020CON076527 

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. 

UTE SID AIGÜES 117 
Exp. 2020CON076552 

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. 

VIATGES MM-2015, SL. 
(VIATGES L’ALFÀS) 
Exp. 2020CON080059 

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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VÍDUA DE JOAQUIN ORTEGA, 
SA 
Exp. 2020CON080135 

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. 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretària general 

 

 
Alacant, 21 de juliol del 2020 

 

 


