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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AGUAS DE VALENCIA, 
SA 
Exp. 2020CON191888 

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 

AIRE NETWORKS DEL 
MEDITERRÁNEO, SLU 
Exp. 2020CON191490 

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 

ALILAB, SL 
Exp. 2020CON191442 

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 

ARVUM CONSULTORIA 
& PROYECTOS SL 
Exp. 2020CON191419 

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 
 

ASAJA CONVENI Pràctiques Realització de pràctiques FACULTAT DE 4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
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Exp. 2020CON191779 ESPECÍFIC externes d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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 

ASANZFARG SL 
Exp. 2020CON191751 

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 

ASOCIACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN PARA 
LA INDUSTRIA DEL 
CALZADO Y CONEXAS, 
INESCOP 
Exp. 2020CON191497 

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 

AJUNTAMENT 
D’ALBATERA 
Exp. 2020CON190772 

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 

BIO EMS FITNESS 
STUDIO SL 
Exp. 2020CON190776 

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 
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BIOTECHVEG, SA 
Exp. 2020CON192701 

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 

CADEL DEINKING SL 
Exp. 2020CON192779 

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 

CAMIVELL RESTAURANT 
SL 
Exp. 2020CON192747 

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 

CINEUROPA (BÈLGICA) 
Exp. 2020CON191948 

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 

COL·LEGI DIOCESÀ 
SANT DOMÈNEC 
(ORIOLA) 
Exp. 2020CON191519 

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 
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COL·LEGI LOPE DE 
VEGA (ELX) 
Exp. 2020CON192590 

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 

CONSORCI PÚBLIC 
CASA MEDITERRÁNEO 
EXP. 2020CON191476 

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 seua inscripció en el Registre E. Est. 
d’òrgans i I. de Coop. i la seua publicació en el BOE. Les 
parts podran abans de la finalització del termini anterior, 
acordar la pròrroga d’aquest per un període de fins a 4 anys 
o la seua extinció. Podrà ser modificat per acord de les 
parts i s’extingirà pel compliment de les actuacions que 
constitueixen el seu objecte o per incórrer en les causes de 
resolució previstes en l’apartat 2 de l’art. 51 de la Llei 
40/2015 

CRISTINA 
AROUTIOUNOVA 
AROUTIOUNOVA 
Exp. 2020CON191578 

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 

CUPOLA 
CONSTRUCCION Y 
RESTAURACION SL 
Exp. 2020CON191956 

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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DADIVASTUDIO SL 
Exp. 2020CON192645 

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 

DUAL LINK 
DISTRIBUTION SL 
Exp. 2020CON192787 

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 

DYNAMIC PROSPERITY 
TRADING 
Exp. 2020CON192662 

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 

ESCULPIR EL AIRE, SLP 
Exp. 2020CON191502 

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 

FLAVIA I. BELLO 
Exp. 2020CON191943 

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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FORMACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN SLU 
Exp. 2020CON191769 

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 
UNIVERSITÀRIA 
L’ALCÚDIA 
D’INVESTIGACIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
Exp. 2020CON191413 

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 

GESTASER OBRAS Y 
SERVICIOS SL 
Exp. 2020CON192569 

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 

GESTION AMBIENTAL 
DE CASTILLA LA 
MANCHA SA 
Exp. 2020CON191901 

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 

HIJOS DE MANUEL 
CRESPO, SA 
Exp. 2020CON191509 

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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HOTEL ECONOMIQUE 
ALICANTE, SL 
Exp. 2020CON192602 

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 

IDEATEC ADVANCED 
ACOUSTIC SOLUTIONS 
SLU 
Exp. 2020CON192726 

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 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
ELOI SARRIÓ SANTANA 
(DESPATX 
D’ADVOCATS) 
Exp. 2020CON191842 

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, 
FERNANDO PORTILLO 
LAGUNA 
Exp. 2020CON192618 

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, 
JLCA&AS LAWYERS SL 
Exp. 2020CON192623 

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,  
JOSE GARCÍA MARCOS 
Exp. 2020CON191858 

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,  
JUAN MIRALLES 
GRALLA (SBMP 
ABOGADOS) 
Exp. 2020CON191815 

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,  
LUIS IÑESTA ALCOLEA 
Exp. 2020CON191872 

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,  
MARIA GALERA CARA 
(ESSENZIA LEGAL 
ABOGADOS) 
Exp. 2020CON191803 

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, 
NOGUEROL ABOGADOS 
SLP 
Exp. 2020CON191866 

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, 
VICTOR BO NOGUERA 
Exp. 2020CON191826 

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 

JOSE MANUEL FELICES 
LAGO (CLINICA 
INTERNACIONAL 
MICROCIRUGIA 
OCULAR) 
Exp. 2020CON191966 

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 

JUDO CLUB ALICANTE 
Exp. 2020CON191953 

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 

LIBREROS 
OCHENTEROS SL 
(LIBRERIA 80 MUNDOS) 
Exp. 2020CON191949 

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 

LYDIA MALBOUIRES 
Exp. 2020CON190770 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

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 16 DE DESEMBRE DEL 2020 
 

   

  
 

10 
 

MOMO OPTICAS SL 
Exp. 2020CON191968 

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 

NATALIA PLANA NÚÑEZ 
(TRAILINGÜE IDIOMAS) 
Exp. 2020CON191547 

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 

NERCO 
INFRAESTRUCTURAS SL 
Exp. 2020CON191963 

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 

NITSNETS/STUDIOS 
Exp. 2020CON191528 

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 

OCH, EVENTOS Y 
PRODUCCIONES DE 
ALICANTE SL 
Exp. 2020CON192604 

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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OFTALMOLOGIA 
VISTAHERMOSA, SL 
Exp. 2020CON192694 

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 

OPTICA BENALUA 
ALICANTE SL 
Exp. 2020CON191880 

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 

OPTIMIZA-T ENERGY 
SOLUTIONS & 
CONSULTING SL 
Exp. 2020CON191763 

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 

PROMPSIT LANGUAGE 
ENGINEERING, SL 
Exp. 2020CON192631 

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 

PWC SOCIETE 
COOPERATIVE 
(LUXEMBURG) 
Exp. 2020CON191537 

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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SEGUR ENERGY 2018 
SL 
Exp. 2020CON192789 

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 

SOCIETAT 
COOPERATIVA 
VALENCIANA AIRE 
LLIURE 
Exp. 2020CON192637 

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 

SPORTCLUB ALICANTE 
FUN AND FAMILY 
Exp. 2020CON192653 

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 

SRS CONSULTORIA 
TECNICA SL 
Exp. 2020CON191893 

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 

TALLERES GINESTAR 
SLU 
Exp. 2020CON191910 

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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TOURIST-BROKER 
CORREDURIA DE 
SEGUROS, SL 
Exp. 2020CON191589 

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 

UNIVERSITAT DE 
MÚRCIA 
Exp. 2020CON191884 

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, comunicant-lo per 
escrit.  

UTE SYD AGUAS 106 -
FONT DE LA PEDRA 
Exp. 2020CON192714 

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 
 

UVASDOCE SL 
Exp. 2020CON192732 

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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VALENCIANA DE 
ACUICULTURA, SA 
Exp. 2020CON191561 

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 

 

 
 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretària general 

 

 
Alacant, 14 de desembre del 2020 

 

 


