
 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 25 DE MARÇ DEL 2021 
 

   

  
 

1 
 

 
 

ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ACCENTURE 
OUTSOURCING 
SERVICES SAU 
Exp. 2021CON034170 

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 

ACCIONA ESCO, SL 
Exp. 2021CON033276 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

AITEX-ASSOCIACIÓ 
D’INVESTIGACIÓ DE LA 
INDÚSTRIA TÈXTIL 
EXP. 2021CON043464 

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 

AJUNTAMENT DE 
BENASSAU 
Exp. 2021CON043371 

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 
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AKRALAB 
Exp. 2021CON034239 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

ALBERO FORTE 
COMPOSITE SL 
Exp. 2021CON034153 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

ASSOCIACIÓ 
ADVENTURE 
VOLUNTEER 
Exp. 2021CON033411 

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 

ASSOCIACIÓ 
ALMANJAYAR EN 
FAMÍLIA 
Exp. 2021CON043523 

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 

AJUNTAMENT DE 
CASTALLA 
Exp. 2021CON033415 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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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AJUNTAMENT DE 
MISLATA 
Exp. 2021CON038284 

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 

AJUNTAMENT DE 
ROJALS 
Exp. 2021CON034336 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 DE 
SALINES 
Exp. 2021CON033375 

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 

BIO CAMP SLU 
Exp. 2021CON034163 

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 

BONILLO DIAZ SL 
Exp. 2021CON033965 

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 
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BOOM CREATIVIDAD 
SLU 
Exp. 2021CON034068 

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 

BRANDS & BND SPORT 
COMPANY SL 
Exp. 2021CON034362 

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 

CFZ COBOTS, SL 
Exp. 2021CON043511 

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 

CHEMAJOS SL 
Exp. 2021CON043448 

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 

CHINA PARTNERS SL 
Exp. 2021CON038273 

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 
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COL·LEGI CONCERTAT 
REINA SOFIA 
Exp. 2021CON034001 

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 SALESIANS 
JOAN XXIII (ALCOI) 
Exp. 2021CON033327 

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 

COMERCIAL 
EXPORTADORA DEL 
MAGREB SL 
Exp. 2021CON034073 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

CONGRÉS ASESCON SL 
Exp. 2021CON042932 

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 

CONSELL SUPERIOR 
D’INVESTIGACIONS 
CIENTÍFIQUES, CSIC 
Exp. 2021CON048588 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys, des de la publicació en el BOE, prèvia inscripció en 
el Registre Electrònic Estatal d’Òrgans i Instruments de 
Cooperació del sector públic estatal. Abans de la finalització 
del termini indicat, les parts podran acordar per unanimitat 
la pròrroga del conveni per un període de fins a quatre 
anys addicionals o l’extinció d’aquest. 
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CONSELL SUPERIOR 
D’INVESTIGACIONS 
CIENTÍFIQUES, CSIC 
Exp. 2021CON050498 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. Per 
al desenvolupament de 
programes de Màster 
Universitari, Pràctiques 
Acadèmiques Externes i 
Treballs Final de Màster. 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys, des de la publicació en el BOE, prèvia inscripció en 
el Registre Electrònic Estatal d’Òrgans i Instruments de 
Cooperació en el sector públic estatal. Abans de la 
finalització del termini indicat, les parts podran acordar per 
unanimitat la pròrroga del conveni per un període de fins a 
quatre anys addicionals o l’extinció d’aquest 

CONSELL SUPERIOR 
D’INVESTIGACIONS 
CIENTÍFIQUES, CSIC 
Exp. 2021CON050526 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 
Conveni només per a Tesis 
Doctorals i Programes de 
Doctorat.  

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys, des de la publicació en el BOE, prèvia inscripció en 
el Registre Electrònic Estatal d’Òrgans i Instruments de 
Cooperació del sector públic estatal. Abans de la finalització 
del termini indicat, les parts podran acordar per unanimitat 
la pròrroga del conveni per un període de fins a quatre 
anys addicionals o l’extinció d’aquest. 

CONSELLERIA DE 
POLÍTICA 
TERRITORIAL, OBRES 
PÚBLIQUES, I 
MOBILITAT 
Exp. 2021CON050431 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

A partir de la data de la signatura fins al 31 de desembre 
del 2021. No obstant això, podrà ser prorrogat, per a les 
pràctiques no retribuïdes, per acord exprés de les parts, 
amb una antelació mínima de 2 mesos a la data de 
finalització, per períodes successius d’1 any, fins a un 
màxim de 4. 
  

CONSELLERIA 
D'AGRICULTURA, 
DESENVOLUPAMENT 
RURAL, ENERGIA 
CLIMATICA I 
TRANSICION 
ECOLOGICA  
Exp. 2021CON057090 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

Des de la data de la signatura i fins al 31/12/2021 

DESCANSO Y SABOR SL 
Exp. 2021CON033995 

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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DIFUSIÓN 
COMUNICACIÓN 
INTEGRAL SL 
Exp. 2021CON043328 

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 

DISEÑO FORMAS Y 
LINEAS SL 
Exp. 2021CON034056 

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 

DO POSTPRODUCTION 
SL 
Exp. 2021CON038022 

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 

DROP SHOW SL 
Exp. 2021CON038203 

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 

DXA ASESORES 
Exp. 2021CON038292 

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 
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ERASMUSPLAY 
TECHNOLOGIES SL 
Exp. 2021CON042950 

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 

EXCAVACIONES GEOS, 
SL 
Exp. 2021CON033308 

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 

FERNANDEZ INIESTA 
MACANAS S. COOP. 
Exp. 2021CON033320 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

FIDBAC 
COMUNICACIÓN SL 
Exp. 2021CON043531 

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 

FRESHCAFE VENDING 
SL 
Exp. 2021CON033979 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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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FUNTO COME SL 
Exp. 2021CON038301 

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 

GABRIEL MIRÓ 
CARBONELL 
Exp. 2021CON038037 

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 

GENUINS FACTORY SL 
Exp. 2021CON038279 

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 

GERMAINE DE 
CAPUCCINI SAU 
Exp. 2021CON043504 

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 

GESTIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE 
LA PROPIETAT 
INDUSTRIAL, SL 
Exp. 2021CON033315 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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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GIRO CREATIVO, SL, 
IMAGINARTE 
Exp. 2021CON038199 

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 

GIRONA STUDIO SL 
Exp. 2021CON033988 

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 

GLOBAL IMR-MIR 
TECHNOLOGY, SL 
Exp. 2021CON033397 

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 

GRAFIK BUREAU SL 
(CASANOVA) 
Exp. 2021CON042940 

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 

HEIMONDO SL 
Exp. 2021CON033402 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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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HERCULES D’ALACANT, 
CLUB DE FUTBOL, SAD 
Exp. 2021CON043475 

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 

HEROBEAT STUDIOS SL 
Exp. 2021CON033943 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

HOB ASESORES Y 
CONSULTORES, SL 
Exp. 2021CON033251 

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 

HOB SERVICIOS 
JURÍDICOS, SL 
Exp. 2021CON033218 

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 

IBERAUDIT KRESTON 
APM SL 
Exp. 2021CON033949 

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 
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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
ABOTRAFIC SLPU 
Exp. 2021CON034124 

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, 
 
ASESORIA ORALPE SL 
Exp. 2021CON038263 

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,  
 
ELIAS CARPENA 
LORENZO I ALTRES C 
DE B 
Exp. 2021CON033387 

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,  
 
ESTEFANIA RAMONA 
CAPDEPON GONZÁLEZ 
Exp. 2021CON043382 

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,  
 
JURISTAS Y 
ECONOMISTAS PARA 
DIRECCION Y GESTION 
DE EMPRESAS SL 
Exp. 2021CON038296 

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  
 
GARRIGÓS, RUIZ, 
BENEYTO Y DURA SLP 
Exp. 2021CON034101 

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,  
 
LEGIS ABOGADOS 
COOP. V. 
Exp. 2021CON033374 

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 

INNOTEC 
LABORATORIOS, SL 
Exp. 2021CON033376 

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 
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INTERNATIONAL 
OPHTHALMOLOGY 
CONSULTING, SL 
Exp. 2021CON034326 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

INTK (HOLANDA 
(PAISES BAIXOS)) 
Exp. 2021CON043534 

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 

INVESTIGACIÓ I 
LECTURA DE SENYALS 
BIOMÈDICS 
Exp. 2021CON033257 

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 

JANNE ANKER 
Exp. 2021CON038210 

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 

JORDI MARTINEZ 
TORRES 
Exp. 2021CON033210 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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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JORJUL ASSESSORS SL 
Exp. 2021CON042945 

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 

JOSE VICENTE IVARS 
PONS (IVARSCOM) 
Exp. 2021CON038218 

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 

LA MÁQUINA VISUAL, 
SL 
Exp. 2021CON038268 

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 

LICORES SINC SA. 
Exp. 2021CON038042 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 RUIZ FERNÁNDEZ 
SLU 
Exp. 2021CON038055 

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 
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MACABI SPORT SL 
Exp. 2021CON033956 

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 

MAMBY INVESTMENTS 
SLU 
Exp. 2021CON034315 

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 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
MONÓVAR SL 
Exp. 2021CON033381 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

METÁLICAS ZETRA SL 
Exp. 2021CON043317 

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 

MITICO STUDIO SL 
Exp. 2021CON038285 

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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MONTELOEDER, SL 
Exp. 2021CON033298 

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 

MULTIAVENTURA 
SANTAPOLA SL 
Exp. 2021CON038313 

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 

NAVALÓN ASESORES, 
SL 
Exp. 2021CON042938 

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 

ONERZ 
TECHNOLOGIES, SL 
Exp. 2021CON038032 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

ÓPTICA SAX SLU 
Exp. 2021CON034358 

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 
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ÓPTICAS ALFONSO XIII 
SL (ENFOKE ÓPTICOS) 
Exp. 2021CON033403 

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 

PARADORS DE 
TURISME 
Exp. 2021CON043397 

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 

PATRONAT PROVINCIAL 
DE TURISME DE LA 
COSTA BLANCA 
Exp. 2021CON033199 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

RAQUEL FERREIRO 
LUMBRERAS (ÓPTICA 
TORREJO) 
Exp. 2021CON034040 

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 

REBECA D SWEDEN SA 
Exp. 2021CON042912 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 25 DE MARÇ DEL 2021 
 

   

  
 

19 
 

RENDER PROYECTOS 
SL 
Exp. 2021CON038244 

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 

SANDOVAL ASESORES, 
SL 
Exp. 2021CON038194 

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 

SAXONA TIC DIGITAL 
SLU 
Exp. 2021CON034289 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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 

SERVICIOS 
HOTELEROS ILICE SL 
Exp. 2021CON033391 

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 

SERVICIOS Y 
REFORMAS DE 
EXTERIOR SL 
Exp. 2021CON043497 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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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SMURFIT KAPPA 
IBEOAMERICANA, SA 
Exp. 2021CON043519 

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 

SOCIETAT CATALANA 
D’HISTÒRIA DE LA 
CIÈNCIA I DE LA 
TÈCNICA 
Exp. 2021CON038048 

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 

SOLOPTICAL CÓRDOBA 
SL 
Exp. 2021CON043352 

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 

TOLDOS Y PERSIANAS 
LA VILA SLU 
Exp. 2021CON033408 

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 

TRANSJONIA SA 
Exp. 2021CON042928 

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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TRIXDER J&S, SL 
Exp. 2021CON034021 

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 

TWO GIRLS SC 
Exp. 2021CON034303 

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 

UNIVERSITAT BABES-
BOLYAI (ROMANIA) 
Exp. 2021CON042911 

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 

UNIVERSITAT 
CASTELLA-LA MANXA 
(UCLM) 
Exp. 2021CON033407 

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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UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNANDEZ D’ELX 
Exp. 2021CON050471 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 
Addenda al conveni amb la 
Universitat Miguel 
Hernández signat el 09-
11-2020 i aprovat en 
Consell de Govern de data 
21-01-2021. 
 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

4 anys des de la data de signatura del conveni de 
Cooperació Educativa. 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 

UNIVERSITY OF BATH 
(REGNE UNIT) 
Exp. 2021CON042926 

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 

UNIVERSITY STUDIES 
ABROAD CONSORTIUM 
(USAC) (ESTATS UNITS 
D’AMÈRICA) 
Exp. 2021CON033400 

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 
 

VICEPRESIDÈNCIA 
SEGONA I 
CONSELLERIA 
D’HABITATGE I 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMÀTICA 
Exp. 2021CON050449 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

A partir de la data de la signatura, que es farà en data 
posterior a l’1 de gener del 2021, fins al 31 de desembre 
del 2021.  
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VITHAS ALACANT SL, 
HOSPITAL PERPETU 
INTERNACIONAL 
Exp. 2021CON033282 

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 
 

WEWI MOBILE SL 
Exp. 2021CON034148 

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 
 

4CLAVIS CONSULTING 
SL 
Exp. 2021CON034187 

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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