
 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 25 D'OCTUBRE DE 2019 
 

   

  
 

1 

 
ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ADRIAN BELTRAN MARTINEZ 
Exp. 2019AMB100654 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR     

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, cualquiera de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

AKRA REHABILITACION , S.L. 
Exp. 2019AMB111971 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ALCUSON CHARQUES 
MANAGEMENT, S.L. 
Exp. 2019AMB100625 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ALIEN TECHNOLOGIES, S.L. 
Exp. 2019AMB110665 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

 4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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AMADEM, ONG PER LA SALUT 
MENTAL MARINA ALTA 
Exp. 2019AMB108925 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

ANA CEPEDA ABAD ,DIETALIA 
Exp. 2019AMB111827 

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 de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ANABEL ALBALA CANO , HEALTHY 
AND HAPPY 
Exp. 2019AMB110758 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ASESUR S.C. 
Exp. 2019AMB108934 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ASISTENZIA CARE 
SERVICES2015, S.L. 
Exp. 2019AMB110741 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

ASOCIACION D'ACOLLIMENT Al 
XIQUET I A la DONA AMAYA 
GOMEZ-ANMAG 
Exp. 2019AMB108922 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ASOCIACION DE FAMILIARS I 
MALALTS MENTALS DE LA MARINA 
BAIXA 
Exp. 2019AMB108904 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

ASOCIACION LOSANA 
Exp. 2019AMB110731 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

 4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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BELEN CABRERA LOPEZ 
Exp. 2019AMB110761 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

B-FITNESS SPORT AND HEALTH 
S.L. 
Exp. 2019AMB100627 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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BLENDERBOX SERVICES,  S.L. 
Exp. 2019AMB111840 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

BORJAMOTOR, S.A. 
Exp. 2019AMB111843 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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CLASICA URBANA S.L. 
Exp. 2019AMB110750 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

CLUB D'ATLETISME PLATGES DE 
CASTELLON 
Exp. 2019AMB100648 

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 de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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CLUB DE SURF ALOHA SPORT 
Exp. 2019AMB111965 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

DATA CLIC S.L. (DIGITAL 
NATURE) 
Exp. 2019AMB110734 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

 4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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DESENVOLUPAMENTS 
ELECTRICOS I MANTENIMENT,  
S.L. 
Exp. 2019AMB110688 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

EBTS PRO ASSIST 24 IBERICA 
SLU (CASA RURAL CANELOBRE) 
Exp. 2019AMB100621 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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EUROCHANGE MONEY SERVICES 
S. a. 
Exp. 2019AMB108928 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

FUNDACION INICIATIVA 
SOLIDÀRIA  ANGEL TOMAS 
Exp. 2019AMB100659 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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GRUP LEON GRAFICA CREATIVA 
S.L.O. 
Exp. 2019AMB100641 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

HAWK MITJANA S.L. 
Exp. 2019AMB111969 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI, DENIS  
MARTINEZ GIL (DMG ADVOCATS) 
Exp. 2019AMB100590 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d'estudiants del 
Màster Universitari en 
Advocacia 

FACULTAT DE DRET 4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI, MATEO I 
LIMIÑANA,  ADVOCATS I 
URBANISTES, S.L. 
Exp. 2019AMB110748 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d'estudiants del 
Màster Universitari en 
Advocacia 

FACULTAT DE DRET  4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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INDÚSTRIA SABONERA LINA 
S.A.O. 
Exp. 2019AMB100623 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

INTIGIA S.L. 
Exp. 2019AMB108888 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ISMAEL BERENGUER MIRALLES  
,CLINICA CONSTANTIA 
Exp. 2019AMB110746 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

JOSE GOMEZ GALIANA ,CEAP 
Exp. 2019AMB111820 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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KAMBALA HOME S.L. 
Exp. 2019AMB111967 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

MARIA DEU SOLER   ,LEMON 
EMOTIONS 
Exp. 2019AMB111837 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 25 D'OCTUBRE DE 2019 
 

   

  
 

18 

MARTINSAN S.A. 
Exp. 2019AMB110737 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

MIGUEL TORREGROSA ROMAN 
Exp. 2019AMB100620 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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MUNFORT PREMIUM S.L. 
Exp. 2019AMB100634 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

ON SITE, S.L. 
Exp. 2019AMB108915 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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PATRICIA MARTINEZ BERTOMEU 
Exp. 2019AMB111962 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

PROTECNICOS GONZALEZ 
ESPINOSA S.L.P. 
Exp. 2019AMB100652 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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REVERDE C.B. 
Exp. 2019AMB111833 

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

RUBEN HERRERA SANTOS 
(GIMNÀS SANT GABRIEL) 
Exp. 2019AMB100598 

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



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 25 D'OCTUBRE DE 2019 
 

   

  
 

22 

SANTANDER PRIVATE REAL 
ESTIGUES ADVISORY, S. a. 
Exp. 2019AMB108906 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

SOGIMA ARQUITECTURA 
SOCIETAT PROFESSIONAL 
COOPERATIVA VALENCIANA 
Exp. 2019AMB111948 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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SSG QUALITY SERVEIS 
IMMOBILIARIS, S.L. 
Exp. 2019AMB108909 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

WORLD VIRTUAL CONGRESS, S.L. 
Exp. 2019AMB110654 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

 4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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4 PLUS ENGINYERS I 
ARQUITECTES, S.L. 
Exp. 2019AMB110661 

CONVENI ESPECÍFIC Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
Secretària General 

 

 
Alacant, 18 d'octubre  de 2019 

 

 
 


