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ENTIDAD TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ALBANTA CREATIVOS SL 
Exp. 2019CON075466 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 

AMBIOS LTD. (REGNE 
UNIT) 
Exp. 2019CON079582 

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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AQUA LUNG ESPAÑA SL 
Exp. 2019CON079591 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 

ASSOCIACIÓ ADIBI 
Exp. 2019CON097008 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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ASSOCIACIÓ ENTRE 
PERSONAS 
Exp. 2019CON095302 

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 

ASSOCIACIÓ PRO DRETS 
HUMANS D’ANDALUSIA 
Exp. 2019CON095310 

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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ASSOCIACIÓ PROVINCIAL 
DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT AUDITIVA 
I LES SEUES FAMÍLIES  
Exp. 2019CON074201 

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 

ASTELECOM 
TELECOMUNICACIONES Y 
SERVICIOS TECNICOS, SL 
Exp. 2019CON069764 

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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BOURNE 
INVESTIGACIONES SL 
Exp. 2019CON097004 

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 

CABOS Y REDES SA 
Exp. 2019CON096995 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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CARTODALIA 
ARQUITECTOS, SL 
Exp. 2019CON075439 

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 

CENTRE EUROPEU 
D’EMPRESES I INNOVACIÓ 
VALÈNCIA (CEEI 
VALÈNCIA) 
Exp. 2019CON095313 

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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COMUNITAT 
D’EXPLOTACIÓ SANTA 
MONICA SUITES HOTEL 
Exp. 2019CON079587 

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 

CONSORCI PER A LA 
RECUPERACIÓ 
ECONÒMICA I 
L’ACTIVITAT DE LA 
MARINA ALTA, CREAMA 
Exp. 2019CON095289 

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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CRISTOBAL LUCAS GÓMEZ 
Exp. 2019CON097013 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 

CUORECARE, SL 
Exp. 2019CON095299 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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DEVESA Y ESTEVE 
ASOCIADOS, SL 
Exp. 2019CON096871 

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 

DISTRIBUIDORA 
CORRIPIO, SAS 
(REPUBLICA 
DOMINICANA) 
Exp. 2019CON079580 

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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EL ALTERON, SL 
Exp. 2019CON069700 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 

ENERGY SISTEM 
TECHNOLOGY SA 
Exp. 2019CON074180 

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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GESEM ASSESSORAMENT 
FINANCER AV, SA 
Exp. 2019CON069740 

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 

GESTION DE 
PATRIMONIOS 
MOBILIARIOS, SA 
Exp. 2019CON074211 

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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HALF FULL VENTURE, SL 
Exp. 2019CON069757 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 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, BEGOÑA 
FERNANDEZ PLANELLES 
(CIERZO ABOGADOS) 
Exp. 2019CON095319 

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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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, CASASEMPERE 
ABOGADOS IMPARABLES, 
SLP. 
Exp. 2019CON074168 

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 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, PAULA MURCIA 
ORTUÑO 
Exp. 2019CON096874 

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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INCUBADORA DIGITAL 
SLU 
Exp. 2019CON096875 

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 

INDUSTRIAS PEYGRAN, SL 
Exp. 2019CON075460 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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JAIME PÉREZ FERRER 
(MOAI CONSTRUCTORIA) 
Exp. 2019CON069760 

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 

JUAN CARLOS CAPELLÁN 
ESPINOSA (TIENDAS UPI 
HARO) 
Exp. 2019CON069706 

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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KANTAR MILLWARD 
BROWN 
Exp. 2019CON069744 

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 

KIABI ESPAÑA KSCE SA 
Exp. 2019CON079739 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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LEX DIXIT TAX AND 
LEGAL, SL 
Exp. 2019CON079600 

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 

LUIS ALBERTO SALA 
GARCÍA 
Exp. 2019CON069773 

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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MARIA ELENA PÉREZ 
ALONSO 
Exp. 2019CON069776 

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 

MARINA SALUD, SA 
Exp. 2019CON075416 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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MEDITERRANEO HOMES 
REAL ESTATE SERVICES, 
SL 
Exp. 2019CON095307 

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 

MUSEU NACIONAL DE 
HISTORIA NATURAL E DA 
CIENCIA (MUHNAC). 
UNIVERSIDADE DE 
LISBOA 
Exp. 2019CON075428 

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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PABLO MUÑOZ PAYÁ 
(PABLO MUÑOZ PAYÁ 
ARQUITECTOS) 
Exp. 2019CON096870 

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 

PLASTICOS ERUM SL 
Exp. 2019CON069710 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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POMARES ABOGADOS SLP 
Exp. 2019CON097000 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 

POSTRES Y DULCES REINA 
SL 
Exp. 2019CON095294 

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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PRIMAVERA PARK, SL 
Exp. 2019CON069769 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 

PRODUCTOS CASTELLÓ, SL 
Exp. 2019CON095285 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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RBLDE UNCONVENTIONAL, 
SL 
Exp. 2019CON075448 

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 

RIEGOS DEL VINALOPO, 
SL 
Exp. 2019CON079560 

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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ROLSER, SA 
Exp. 2019CON069772 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 

SANTIAS SALUD, SL 
Exp. 2019CON074208 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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SERVEI DE SALUT DE 
CASTELLA-LA MANXA 
(SESCAM). HOSPITAL 
GENERAL D’ALMANSA  
Exp. 2019CON075411 

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 3 mesos d’antelació 
a la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 

STARLOOP STUDIOS, SL 
Exp. 2019CON075457 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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SUAVIZANTES Y 
PLASTIFICANTES 
BITUMINOSOS, SL 
Exp. 2019CON074160 

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 

TECNILÓGICA 
ECOSISTEMAS, SAU. 
Exp. 2019CON094506 

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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TERALCO SOLUTIONS, SL 
Exp. 2019CON079732 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 

THE MUSIC REPUBLIC SL 
Exp. 2019CON074210 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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ULTRACONGELADOS 
CAMPO VERDE, SL 
Exp. 2019CON095292 

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 

UNIVERSITAT DE 
CÒRDOVA 
Exp. 2019CON075452 

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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VINÍCOLA 
VILLARROBLEDO, S.COOP. 
DE CLM 
Exp. 2019CON074187 

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 

WIFIBYTES, SL 
Exp. 2019CON074196 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 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 25 DE SETEMBRE DEL 2019 
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ZESIS, SL 
Exp. 2019CON074190 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 

ZINTIA PROYECTOS 
EMPRESARIALES, SL 
Exp. 2019CON075436 

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 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 25 DE SETEMBRE DEL 2019 
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ZOKISA MORNE, SL 
Exp. 2019CON075433 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 

 
 

Esther Algarra Prats 
 
 

Secretària general 
 
 

Alacant, 18 de setembre de 2019 
 
 

 


