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ENTIDAD TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

A VELEZ LA SIRENA, SL 
Exp. 2019CON135606 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

AFRICA POL CALDERON 
(CLÍNICA AFRICA POL) 
Exp. 2019CON134037 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
SANTA POLA 
Exp. 2019CON134080 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

ANA SALA ASESORES SL 
Exp. 2019CON134094 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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ATTOR MKT, SL 
Exp. 2019CON134063 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

AVANTE COMUNICACION, SL 
Exp. 2019CON135639 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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BARBARA’S SCHOOL SL 
Exp. 2019CON135631 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

CELLER DEL ROURE, SL 
Exp. 2019CON135643 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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CENTRO PRIVADO 
FUNDACION RIBERA 
Exp. 2019CON138579 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

CLUB BALONCESTO 
ILICITANO 
Exp. 2019CON134016 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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COL·LEGI CALASANCIO 
ALACANT 
Exp. 2019CON129969 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

COLINA INVEST SL 
Exp. 2019CON135682 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

CONSELLERIA 
D’AGRICULTURA, 
DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I 
TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
Exp. 2019CON138384 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques i treballs de 
fi de Grau/Màster 
d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I OCUPACIÓ 

Des de la data de signatura fins 
al 31/12/2020. Aquest conveni 
invalida els convenis signats 
amb anterioritat de matèria 
coincident. 
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CONSELLERIA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, OBRES 
PÚBLIQUES, I MOBILITAT 
Exp. 2019CON138131 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques i treballs de 
fi de Grau/Màster 
d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I OCUPACIÓ 

Des de la data de signatura fins 
al 31/12/2020. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini anterior, 
les parts podran acordar 
expressament la pròrroga 
d’aquest, per a les pràctiques 
no retribuïdes, si ho comunica 
amb una antelació mínima de 2 
mesos , per períodes 
successius d’1 any, fins a un 
màxim de 4 anys. 

COOPERATIVA DEL VINO DE 
IECLA LA PURISIMA SCL 
Exp. 2019CON138577 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 17 DE DESEMBRE DEL 2019 
 

   

  
 

8 

DECASA GASTRONOMIA, SL 
Exp. 2019CON138413 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

ELENA ROGEL RUIZ 
Exp. 2019CON138399 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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ESTUDI TÈCNIC EUGEMAR, 
SL 
Exp. 2019CON138410 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

FARMINGTON INVESTMENT, 
SL (Hotel Puerta América) 
Exp. 2019CON134022 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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FIDELIZACION Y 
COMUNICACION DE 
ALMANSA, SL 
Exp. 2019CON134099 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

FORMACION 
CRIMINALISTICA INTEGRAL 
SL 
Exp. 2019CON129970 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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GENELINK, SL 
Exp. 2019CON129975 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

GLOBALIA CORPORATE 
TRAVEL SL 
Exp. 2019CON129971 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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ILUSIONES OPTICAS 
ALACANT, SL 
Exp. 2019CON138403 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, AEA ADVOCATS -
LAWYERS, SL 
Exp. 2019CON138417 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, ELOY FERRANDEZ 
GIMENEZ ,FERRANDEZ 
GIMENEZ ABOGADOS 
Exp. 2019CON138416 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, LEX DIXIT TAX AND 
LEGAL, SL 
Exp. 2019CON129983 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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INDUSTRIAL ZAPATERA, SA 
Exp. 2019CON134076 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

LANSWEEPER SPAIN SL 
Exp. 2019CON135671 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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LAURA CARDENAS LORENZO 
Exp. 2019CON138406 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

LIVE4LIFE COMMUNITY, SL 
Exp. 2019CON135613 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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LLIZA SL 
Exp. 2019CON135680 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

MAR PAYMENTS SERVICES SL 
Exp. 2019CON129980 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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MARIA DEL MAR CALLADO 
REQUENA 
Exp. 2019CON134110 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes 

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

VICERRECTORADO 
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 
vulga finalitzar-se aquest. 

MARIA JOSE GINER RIBES, 
ÒPTICA GINER 
Exp. 2019CON135628 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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MAZARS AUDITORES, SLP. 
Exp. 2019CON129979 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

NEO COLISEUM IMMERSIVE 
REALITY SL 
Exp. 2019CON129977 

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 antes 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 
vulga finalitzar-se aquest. 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 17 DE DESEMBRE DEL 2019 
 

   

  
 

19 

OBSERVATORY OF 
KNOWLEDGE RESEARCH SL 
Exp. 2019CON135616 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTES 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 
vulga finalitzar-se aquest. 

ÒPTICA NUEVA VISION, CB 
Exp. 2019CON129978 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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PEDRO VICENTE MARTINEZ 
CANOVAS (ASSESSORIA 
JURÍDICA, FISCAL I 
LABORAL) 
Exp. 2019CON134087 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques externes 

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

FACULTAD 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 
vulga finalitzar-se aquest. 

PETIMETRE RESTAURACIÓ, 
SL 
Exp. 2019CON134027 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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RESTAURANT SANT 
FRANCESC 52 
Exp. 2019CON138398 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

SECURAMA CONSULTORIA 
DE SEGURIDAD EN OBRAS, 
SL 
Exp. 2019CON134104 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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TRAMPOLIN DE SUEÑOS, SL 
Exp. 2019CON134031 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

VIDA SOSTENIBLE 
COHOUSING 
Exp. 2019CON135621 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 
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WORLDWIDE DRONES 
SEARCHER, SL 
Exp. 2019CON129968 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

YAKKA GESTION DE 
INTERIORES, SL 
Exp. 2019CON135677 

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 
vulga finalitzar-se aquest. 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 

Secretària general 
 

 

Alacant, 11 de desembre de 2019 
 

 

 


