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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ALFAIDEES MULTIMEDIA SL 
Exp. 2019AMB049265 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

ALTERA SOFTWARE SL 
Exp. 2019AMB042656 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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ARAMAR SUMINISTROS PARA 
EL VIDRIO SL 
Exp. 2019AMB049280 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

ASOCIACION EMPRESARIOS 
CAMPOS GOLF COSTA 
BLANCA Y C. VALENCIANA 
Exp. 2019AMB045053 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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ASOCIACION PROVINCIAL DE 
EMPRESARIOS DE 
HOSTELERIA Y TURISMO DE 
ALBACETE 
Exp. 2019AMB042667 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

AVANCES MEDICOS EN 
CIRUGIA, SL (AVAMED 
SINERGY) 
Exp. 2019AMB049316 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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BODEGA NUESTRA SEÑORA 
DE LAS VIRTUDES CV 
Exp. 2019AMB049333 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

BRAND SOLUTIONS & 
PARTNERS, SLU 
Exp. 2019AMB045067 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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CONSTRUCCION & 
EDIFICACION VIJUELX, SL 
Exp. 2019AMB049325 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

COSENTINO SA 
Exp. 2019AMB042660 

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 de forma expressa 
la seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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DANIEL HORACIO 
BODENSTEIN RAMIREZ (LA 
PARRILLA DE DANIEL) 
Exp. 2019AMB042672 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

DESTILERIAS RUMIL, SL 
Exp. 2019AMB042677 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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DIGIO SOLUCIONES 
DIGITALES 
Exp. 2019AMB042676 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

ELECTRO HIDRÁULICA 
MANACOR SA 
Exp. 2019AMB052388 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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FERROLABORATORIOS 
ALBACETE, SL 
Exp. 2019AMB052383 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA 
CLOS 
Exp. 2019AMB049258 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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FUNDATEC (COSTA RICA) 
Exp. 2019AMB042691 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

GALÁN Y ASOCIADOS 
CONSULTORES SL 
Exp. 2019AMB045063 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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GRUPO HOTELERO ALONE, 
SL 
Exp. 2019AMB052387 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

HOSPITALITY SUPPORT 
SERVICES SL 
Exp. 2019AMB042682 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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HOTELDORM, SL 
Exp. 2019AMB049264 

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 de forma expressa 
la seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

HOTELES COSTAMAR SA 
(SANDOS SANT BLAS 
NATURE RESORT & GOLF) 
Exp. 2019AMB045043 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho 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 19 DE JUNY DE 2019 
 

   

  
 

12 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, AUGUSTO BROTONS 
CUEVAS 
Exp. 2019AMB042729 

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 de forma expressa 
la seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, J.A. MUÑOZ-ZAFRILLA 
& ASOCIADOS SERVICIOS SL 
Exp. 2019AMB042727 

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 de forma expressa 
la seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, NEOFIN & PEREZ SL 
(NEOFIN ASESORES) 
Exp. 2019AMB042649 

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 de forma expressa 
la seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE ALICANTE, 
ICALI, TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SAU 
Exp. 2019AMB042653 

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 de forma expressa 
la seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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IMASD ENERGIAS SL 
Exp. 2019AMB042689 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

INCOA INGENIEROS GRUPO 
EMPRESARIAL, SL 
Exp. 2019AMB052380 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho 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 19 DE JUNY DE 2019 
 

   

  
 

15 

INDRA PRODUCCION 
SOFTWARE, SL 
Exp. 2019AMB042698 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

LA FRONTERA CREATIVE 
DESIGN, SL 
Exp. 2019AMB052441 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho 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 19 DE JUNY DE 2019 
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LETICIA BELTRAN SEGOVIA 
(LBS) 
Exp. 2019AMB049328 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

LLEYTONS IPL SPAIN, SL 
Exp. 2019AMB052176 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho 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 19 DE JUNY DE 2019 
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MAFIL DISSEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN, SL 
Exp. 2019AMB049312 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

MANCOMUNITAT DE 
L'ALCOIÀ I EL COMTAT 
Exp. 2019AMB045036 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho 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 
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MECHANICAL BOSS SL 
Exp. 2019AMB052446 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

MINISTERI DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I FUNCIÓ 
PÚBLICA 
Exp. 2019AMB031455 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 
d'Alacant en la 
Subdelegació del 
Govern a Alacant 
 
 
 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys amb possibilitat 
d'una pròrroga expressa, 
abans del venciment, per 4 
anys més. La durada total  
inclosa la pròrroga no 
excedirà de 8 anys. Entrarà 
en vigor a partir de la seua 
inscripció en el Registre 
Electrònic Estatal i la seua 
publicació en el BOE. 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
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NIKOLE, SA 
Exp. 2019AMB049341 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

OCCIDENTAL MURCIA SET 
CORONES S.L 
Exp. 2019AB052437 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho 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 19 DE JUNY DE 2019 
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PLANETA HORT, SL 
Exp. 2019AMB042697 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

PROENHEC CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA SL 
Exp. 2019AMB042683 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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QUIRON PREVENCION, SLU 
Exp. 2019AMB049321 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

RENTAFORTE, SL 
Exp. 2019AMB052174 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho 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 
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SEBYMAR COSMETICS, SL 
Exp. 2019AMB042695 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

SEGUROS ACTIVE SA 
Exp. 2019AMB042685 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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SELFIE TOUR, SL 
Exp. 2019AMB045039 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

SITELICON WEB PROJECTS, 
SL 
Exp. 2019AMB052384 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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SOMIUM PREMIUM 
PROPERTIES, SLU 
Exp. 2019AMB049262 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

SYSTEMS, SERVERS AND 
SOLUTIONS SL 
Exp. 2019AMB049253 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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TERRITORIO ARANEA, SLP 
Exp. 2019AMB049267 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

TORTUGA TOURS SL 
Exp. 2019AMB052182 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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UNIVERSITY OF MISSOURI-
COLUMBIA (ESTATS UNITS 
D'AMERICA) 
Exp. 2019AMB052378 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

VIATGES LA VILA TRAVEL, SL 
Exp. 2019AMB045060 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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ZSCHIMMER & SCHWARZ 
ESPAÑA, SA 
Exp. 2019AMB042728 

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 seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
açò, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
 
 
Secretària General 

 

 
Alacant, 12 de juny de 2019 

 

 
 


