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ENTIDAD TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ACCESEO PROJECTS, SL 
Exp. 2019CON033407 

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 
de forma expressa 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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ALICANTE PLAZA, SL 
Exp. 2019CON033400 

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 
de forma expressa 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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CENTRO PRIVADO-
CONCERTADO SANTA M. DEL 
CARMEN 
Exp. 2019CON033394 

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 
de forma expressa 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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CHE LOMO, SL 
Exp. 2019CON033968 

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 
de forma expressa 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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COMPAÑIA DE ALMACENAJE Y 
DISTRIBUCIONES 
ESPECIALES, SL 
Exp. 2019CON033966 

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 
de forma expressa 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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CONSULTORIA ECONÒMICA I 
FISCAL, SL 
Exp. 2019CON033970 

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 
de forma expressa 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 16 D'ABRIL DE 2019 
 

   

  
 

7 

DEXTROMEDICA, SL 
Exp. 2019CON033387 

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 
de forma expressa 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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DICARCONO, SL 
Exp. 2019CON033405 

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 
de forma expressa 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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DOMENECH HERMANOS, SA 
Exp. 2019CON033944 

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 
de forma expressa 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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ELECTRICIDAD BEVIA, SL 
Exp. 2019CON033404 

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 
de forma expressa 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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ELECTRÓNICA Y 
MANTENIMIENTO BAMA SL 
Exp. 2019CON033963 

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 
de forma expressa 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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FUNDACIÓN CENTRO 
TECNOLÓGICO ACUICULTURA 
DE ANDALUCÍA 
Exp. 2019CON033392 

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 
de forma expressa 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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FUNDACIÓN SALUD INFANTIL 
Exp. 2019CON033403 

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 
de forma expressa 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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FUNDACION UNIVERSITARIA 
SAN PABLO CEU 
Exp. 2019CON033950 

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 
de forma expressa 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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GEFCO ESPAÑA, SA 
Exp. 2019CON033390 

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 
de forma expressa 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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GEMALTO SP SA 
Exp. 2019CON033967 

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 
de forma expressa 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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HIJOS DE JOSÉ ESPINOSA 
GIL, SL 
Exp. 2019CON033971 

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 
de forma expressa 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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ILLICE VIAJES - ILLICE 
VIAJES, SL 
Exp. 2019CON033953 

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 
de forma expressa 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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JUAN POMARES OLIVER 
Exp. 2019CON033947 

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 
de forma expressa 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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LACERTA HOTELS SL (HOTEL 
EUROSTARS SUITES 
MIRASIERRA) 
Exp. 2019CON033961 

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 
de forma expressa 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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MANUEL ALFREDO GARCÍA 
MARTÍNEZ 
Exp. 2019CON033973 

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 
de forma expressa 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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MARIA DOLORES PASTOR 
LÓPEZ (APARTAMENTOS 
TITO) 
Exp. 2019CON033396 

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 
de forma expressa 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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PATRICIA SANTOS MARTINEZ 
Exp. 2019CON033406 

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 
de forma expressa 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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SYD AGUAS UTE 104 
Exp. 2019CON033409 

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 
de forma expressa 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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VILLAJOYOSA EIENDOM, SL 
Exp. 2019CON033408 

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 
de forma expressa 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, 11 d’abril de 2019 
 

 

 


