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ENTIDAD TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AGRICOLA  
FERCAN, SL 
Exp. 2020CON011570 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

AGRIPINO LA ROSA 
BLANCO 
Exp. 2020CON015034 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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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AKRA LIVE 
SOLUCIONES, SL 
Exp. 2020CON009545 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

ALBERTO TURPIN AROCA 
Exp. 2020CON015068 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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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APA DEL COL·LEGI 
PÚBLIC MONTE 
BENACANTIL 
EXP. 2020CON012706 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

ARTIFACT 
TRANSLATIONS, SLU 
Exp. 2020CON015082 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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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AVANQUA 
OCEANOGRAFIC, SL 
Exp. 2020CON009514 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

BELFIORE  
INVERSIONES, SL 
Exp. 2020CON011549 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per 
finalitzat 
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BIBLIOTECA NACIONAL 
DE ESPANYA 
Exp. 2020CON009534 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 
i inscripció en el Registre 
Electrònic Estatal d’Òrgans i 
Instruments de Cooperació del 
sector públic estatal (REOICO), i 
publicació en el BOE. 
En qualsevol moment i abans de 
la finalització del termini anterior, 
les parts podran acordar 
unànimement la pròrroga d’aquest 
per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seua extinció.  

BIOFIV LAB SL 
Exp. 2020CON012657 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per 
finalitzat 
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BODEGAS  
CASTAÑO, SL 
Exp. 2020CON015029 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

CAJAMAR CAJA 
RURAL,SOCIETAT 
COOPERATIVA DE 
CRÈDIT 
Exp. 2020CON012965 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 
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COL·LEGI MARE DE DÉU 
DEL CARME 
(CARMELITES ELX) 
Exp. 2020CON009528 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 PARE DEHON 
Exp. 2020CON009523 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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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DEPEL, SL (CÀMPING 
ARMANELLO) 
Exp. 2020CON011545 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

ESTHER GARCIA-SERNA 
GISBERT 
(Nutreteagusto) 
Exp. 2020CON015025 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 
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GARUNTER HOTEL SIETE 
CORONAS, SL 
Exp. 2020CON009505 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

GRAFICAS  
TORREVIEJA, SL 
Exp. 2020CON009541 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per 
finalitzat 
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HENTER & ASOCIADOS 
ASESORIA LINGÜÍSTICA 
SL 
Exp. 2020CON015050 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI,  
 
DANIEL GONZALVEZ 
MAS (DANIGMAS 
ABOGADOS) 
Exp. 2020CON012975 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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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INIA NEURAL, SL 
Exp. 2020CON012699 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

JOAQUIN FERRANDEZ 
MARCO (BINALIA) 
Exp. 2020CON012967 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 
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KAYA DAN  
KETAWA, SL 
Exp. 2020CON015077 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

LA SALETA CARE, SL 
Exp. 2020CON011564 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 
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LABORATORIO  
KUDAM SL 
Exp. 2020CON012708 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

LAURA MARTÍNEZ 
ESPINOSA 
Exp. 2020CON015069 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per 
finalitzat 
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LEGALTIUM  
ABOGADOS, SL 
Exp. 2020CON012704 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

LEXTRAN GESTORIA 
ADMINISTRATIVA, SL 
Exp. 2020CON011553 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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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LOMGROUP  
XINA (REPÚBLICA 
POPULAR)) 
Exp. 2020CON011577 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

LUIS DE DIEGO FORT 
Exp. 2020CON012702 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 
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MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ 
CONSULTING, SL 
Exp. 2020CON009537 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

MICHELANGELO 
MONTALBETTI (CENTRAL 
PARK IDIOMES) 
Exp. 2020CON015064 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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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MUSEU MUNICIPAL DE 
LA CUCHILLERIA 
Exp. 2020CON009532 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

PIC ARQUITECTURA 
2019 SLP 
Exp. 2020CON015073 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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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POSICIONA 
CONSULTORES, SLU 
Exp. 2020CON011573 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

SILVOTURISMO 
MEDITERRANEO SL 
Exp. 2020CON012703 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 
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SINGULARS HOTELS I 
RESTAURANTS, SL 
Exp. 2020CON009511 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

SISTEMA AZUD, SA 
Exp. 2020CON015085 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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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SPAINBOND SL 
Exp. 2020CON012709 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

SWEET GLOBAL  
TRAVEL SL 
Exp. 2020CON011551 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 
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TINOCO URBAN, SL 
(HOTEL DANIYA 
ALACANT)  
Exp. 2020CON012970 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 

UEC UNIVERSAL 
EXPREXX CARGO, SL 
Exp. 2020CON009517 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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 
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VICENTE ESTEVE 
HERRERA 
Exp. 2020CON015038 

CONVENI 
ESPECIFIC 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per 
finalitzat 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
 
Secretària general 

 

 
Alacant, 17 de febrer de 2020 

 

 


