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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ACTIU BERBEGAL Y 
FORMAS, SA 

Exp. 2021CON108320 

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 

AGENCIA DE 

ESCAPARATISMO Y 
VISUAL SL 
Exp. 2021CON107757 

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 

AJUNTAMENT DE 
TAVERNES DE LA 
VALLDIGNA 

Exp. 2021CON108400 

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 

ANTONIO ROCAMORA 

SERRANO 
Exp. 2021CON100893 

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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ARRABAL ASESORES SL 
Exp. 2021CON107061 

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 

ASALA SERVICIOS 

EMPRESARIALES SL 
Exp. 2021CON100763 

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 

ASOCIACION AMAS DE 
CASA Y 
CONSUMIDORES 
TYRIUS 

EXP. 2021CON108483 

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 

ASSOCIACIÓ CASA DE 
RÚSSIA A ALACANT 
Exp. 2021CON108578 

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 

ASSOCIACIÓ 
D’ECOTURISME A 
ESPANYA 
Exp. 2021CON100889 

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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ASSOCIACIÓ PER A LA 
SOSTENIBILITAT DEL 
MEDI MARÍ 

Exp. 2021CON100362 

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 

AURORA GÁMEZ 

CARTAGENA 
Exp. 2021CON108337 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

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 

AUSIRVENT SL (RED 
ROO AUSTRALIAN 
RESTAURANT) 
Exp. 2021CON108600 

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 

AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL SUALVER 

SL 
Exp. 2021CON107780 

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 

AJUNTAMENT 
D’ALFAFAR 
Exp. 2021CON108610 

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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AJUNTAMENT DE 
BUSOT 
Exp. 2021CON100890 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

CALLOSA D’EN SARRIÀ 
Exp. 2021CON100902 

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 

AJUNTAMENT DE 
VILLENA 
Exp. 2021CON100342 

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 

BAJO LA LUNA DE 
ANDORRA SA 
Exp. 2021CON100433 

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 

BUMERAN ECOMMERCE 
SL 
Exp. 2021CON107058 

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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CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE 
Exp. 2021CON100359 

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 

CAP NEGRET, SA 

Exp. 2021CON107817 

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 

CARTAGENA PUERTO 
DE CULTURAS SA 
Exp. 2021CON108691 

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 

CENTRE D’EDUCACIÓ I 
INTEGRACIÓ SL 

(COLANGUAGE) 
Exp. 2021CON100910 

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 

CLUB DEPORTIVO 
VILLALCAZER CF 
Exp. 2021CON108328 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAD D’EDUCACIÓ 

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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COL·LEGI DE GESTORS 
ADMINISTRATIUS 
D’ALACANT 

EXP. 2021CON107860 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

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 

COL·LEGI TERRITORIAL 
D’ARQUITECTES 

D’ALACANT 
exp. 2021con108647 

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 

COMPLEX RESIDENCIAL 
DE FERROVIARIS 
Exp. 2021CON108591 

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 

CONSULTECO SL 

Exp. 2021CON100496 

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 

CORSETERIA ONLINE 
SL 
Exp. 2021CON100488 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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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CP EXPLOTACIÓ 
HOTELERA MELIA 
ALICANTE 

Exp. 2021CON108360 

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 

CRON SOFTWARE Y 

SERVICIOS SL 
Exp. 2021CON107070 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

DISSENY i PROJECTES 
LEVANT SL 
Exp. 2021CON100428 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

EGIO Y ASOCIADOS 
CONSULTANCY 

SERVICE, SL 
Exp. 2021CON100906 

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 

EL MISTERI D’ANNA SL 
Exp. 2021CON107918 

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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ELISEO PLA RAMÍREZ 
SL 
Exp. 2021CON107068 

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 

EPI GESTION, SL 

Exp. 2021CON107923 

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 

EXECUTIVE TIC SL 
Exp. 2021CON107066 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

EXPEINVENTUR SL 
(HOTEL MONTIBOLI) 
Exp. 2021CON108346 

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 

FEDERACIÓ 

INTERNACIONAL DE 
DRETS HUMANS, FIDH 
(FRANÇA) 
EXP. 2021CON108624 

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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FUNDACIÓ ESPURNA 
Exp. 2021CON107913 

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 

GASCON MEDINA 

ASESORES, SL 
Exp. 2021CON100506 

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 

HERMANOS GIL 
GESTION DE 
RESIDUOS SL 
Exp. 2021CON107900 

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 

HF ALICANTE SL 

Exp. 2021CON100356 

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 

HOTEL CIMBEL SL 
Exp. 2021CON100352 

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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HOTEL ILLANOS SLU. 
Exp. 2021CON100348 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 LUCENTUM 

ALICANTE SL 
Exp. 2021CON100518 

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 NOGUERA MAR 
SL 
Exp. 2021CON108492 

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 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI 
 
AMPARO SEMPERE 
PASTOR 
Exp. 2021CON108668 

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 
 
MERCEDES FERNÁNDEZ 
PASTOR 
Exp. 2021CON108473 

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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IL·LUSTRE COL·LEGI 

D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI, 
 
RIERA CONSULTING 
ABOGADOS Y 
ASESORES FISCALES, 
SL 

Exp. 2021CON100814 

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 

JORGE TRAID 
POMARES 
Exp. 2021CON107052 

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 

JOSE ANTONIO 

HERNÁNDEZ NAVARRO 

Exp. 2021CON108588 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 

Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 

OCUPABILITAT 

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 

JOSE VICENTE 
SÁNCHEZ CABRERA 
Exp. 2021CON108381 

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 



  

 

   

  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 29 DE JUNY DEL 2021 

 
 

   

  
 

12 
 

LA GLORIETA 
EXPERTOS 
INMOBILIARIOS SL 

Exp. 2021CON107920 

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 

LLES COMUNICACION 

SL 
Exp. 2021CON100886 

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 

LOCAL SOLUCIONES 
DIGITALES SL 
Exp. 2021CON108467 

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 

LUZETE GESTION DE 
FRANQUICIAS SL 
Exp. 2021CON107866 

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 

MAHOGANY 
ENTERPRISES S.L 
Exp. 2021CON107894 

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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MAR DE IMPULSOS SL 
Exp. 2021CON107053 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

MAYAPAN SL 

Exp. 2021CON107073 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

CENTRE DE FORMACIÓ 

CONTÍNUA 

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 

MEDITERRANEAN 
NATURAL LIFE CB 
Exp. 2021CON107056 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

MELCHOR VILLAFAÑE 
LÓPEZ 
Exp. 2021CON108411 

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 

MESÓN EL GRANAINO 
SL 
Exp. 2021CON100915 

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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MIGUEL MOLINA 
ECONOMISTA SLP 
Exp. 2021CON107762 

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 

MIGUEL TONDA 
QUESADA (TIMING 

MOVEMENT SCHOOL) 
Exp. 2021CON107927 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

FACULTAT D’EDUCACIÓ 

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 

MODELA ESTRUCTURAS 
SL 
Exp. 2021CON107909 

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 

BISBAT D’ORIOLA-
ALACANT 
Exp. 2021CON107055 

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 

PIKOKAIZEN SL 
Exp. 2021CON100423 

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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PIMPAM STUDIO SL 
Exp. 2021CON108531 

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 

PLAYMYGROUP 

INTERNATIONAL SL 
Exp. 2021CON107771 

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 

POPULAR LIBROS SL 
Exp. 2021CON100783 

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 

RANKTOP SL 

Exp. 2021CON108701 

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 

RAÚL ASENCIO (RAÚL 
ASENCIO 
PASTISSERIES) 
Exp. 2021CON107832 

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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RESTAURA FORTY SL 
Exp. 2021CON100913 

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 

RUO PATENTES Y 

MARCAS SL 
Exp. 2021CON100771 

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 

SALONS DEVELOPMENT 
SL 
Exp. 2021CON100541 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

SUN BEACH POINT SL 
(HOTEL BELROY) 
Exp. 2021CON108697 

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 

TALLER DE 
ARQUITECTURA Y 
OBRAS, SCV 
Exp. 2021CON108683 

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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THE BLUE PLAN 
Exp. 2021CON100780 

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 

TOUGH SYSTEMS SLU. 

Exp. 2021CON107825 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

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 

UNIVERSITY OF NORTH 
FLORIDA (ESTATS 
UNITS D’AMÈRICA) 
Exp. 2021CON100481 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 ALICANTE (CESPA 
SA, FCC SA, CIVICA SL, 

INUSA) 
Exp. 2021CON108632 

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 

VALERO SAN ROMÁN 
SL 
Exp. 2021CON100753 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

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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VALLS & BORREDÁ SL 
Exp. 2021CON107877 

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 

VERTICALES Y 

SERVICIOS ALC, SL 
Exp. 2021CON100512 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

WE TRANSLATE 
(FRANÇA) 
Exp. 2021CON100791 

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 

XERESA VILLAITANA, 
SA (HOTEL MELIÁ 

VILLAITANA) 
Exp. 2021CON108628 

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 

ZENALCO SA 
Exp. 2021CON100800 

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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3&SAN GASTROTEL SL 
Exp. 2021CON107853 

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 

 

 

 

Esther Algarra Prats 
 

 

 
 
 

Secretària general 
 

 

Alacant, 17 de juny del 2021 
 

 


