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CONSELL DE GOVERN DE 26 DE FEBRER DE 2018 

 
CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ALICIA GARRIGOS 
GUTIERREZ, 
GARRIGOS GUTIERREZ 
ADVOCATS; IL·LUSTRE 
COL·LEGI D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques externes 

d'estudiants del Màster 
Universitari en 
Advocacia 

FACULTAT DE 
DRET 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 
prorrogant-se 

automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 

ALIFOODS, SA Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I 
EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 

de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelación a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ALWAYS SCHOOL OF 
LANGUAGES, SL 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelación a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

ANGEL TOMAS LLORET 
MAURI 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 

LLETRES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 

període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 

comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelación a la 

data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ARTIAGA ELORDI I 
VALDES ADVOCATS I 

ASSESSORS 

TRIBUTARIS SLP; 
IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 

pràctiques externes 

d'estudiants del Màster 
Universitari en 
Advocacia 

FACULTAT DE 

DRET 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 

prorrogant-se 

automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 

ASOCIACION SOL 

EBM, CV 
Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I 
EMPRESARIALS 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 
prorrogant-se 
automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 

BENIMAGRELL 52, SL Específic Pràctiques externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I 

EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 

data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 

període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 

mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

BOCACCHO, SL Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

ESCOLA 

POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 

prorrogant-se 

automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 

CARITAS DIOCESANES 

DE GRANADA 
Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I 
EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 

obstant açò, qualsevol 

de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  

pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CHANNELBOOK, SL, 
BOOKARIS.COM 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

CLINICA DENTAL 
SANCHO ESPER, CB 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

CENTRE DE 

FORMACION 
CONTÍNUA 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 

prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 

comunicant-ho per 

escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

COL·LEGI CONCERTAT 
SANT FRANCISCO 
D'ASIS 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

CONTINGUTS I 
EXPERIÈNCIES 
VIRTUALS, SL - 
GODREAMS VR 

Específic Pràctiques externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 
prorrogant-se 
automàticament, 
excepte denúncia 

expressa per qualsevol 
de les parts 

COTA ZERO DISSENY I 
COMUNICACION, SLU 

Específic Pràctiques externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 

I 
EMPRESARIALS 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 
prorrogant-se 

automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CREVISION, SA Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I 
EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

CUMPLI2 
ESDEVENIMENTS, SL 

Específic Pràctiques externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I 

EMPRESARIALS 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 
prorrogant-se 
automàticament, 
excepte denúncia 

expressa per qualsevol 
de les parts 

DEVESA SERVEIS 
JURIDICOS I FISCALS, 
SLP; IL·LUSTRE 

COL·LEGI D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques externes 
d'estudiants del Màster 

Universitari en 
Advocacia 

FACULTAT DE 
DRET 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 
prorrogant-se 

automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

DEVOTURE 

INNOVATION, SL 
Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 

FILOSOFIA I 
LLETRES 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 

prorrogant-se 

automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 

FORMS AND DESIGN 

IN SHOWER TRAY, SL 
Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 

DRET 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 

obstant açò, qualsevol 

de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  

pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUTURASMUS KNX 
TEST LAB, SL 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

GESTION FITNESS 
STUDIOS, SL 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

ECONÒMIQUES 
I 

EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 

prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 

comunicant-ho per 

escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

HIGH TECH 

HOTELS&RESORTS, 
SAU 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 

FILOSOFIA I 
LLETRES 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 

prorrogant-se 

automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 

HOTEL KAZAR, SL Específic Pràctiques externes 

Realització de 

pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 

FILOSOFIA I 
LLETRES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 

obstant açò, qualsevol 

de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  

pretenga donar-se per  
finalitzat 

IL·LUSTRE COL·LEGI 

D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI 
 

MONTERDE I 
ASSOCIATS 
ADVOCATS, SLP 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques externes 
d'estudiants del Màster 

Universitari en 
Advocacia 

FACULTAT DE 
DRET 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 
prorrogant-se 

automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS 

D'ALACANT, ICALI 

 
REMEDIOS BRU-
PALANQUES LIEBANA, 
LECO CONSULTORS 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 

pràctiques externes 

d'estudiants del Màster 
Universitari en 
Advocacia 

FACULTAT DE 

DRET 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 

prorrogant-se 

automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI 

 
JOSE MIGUEL MOLINA 
CASES 

Específic Pràctiques externes 

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

FACULTAT DE 

DRET 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18 
prorrogant-se 
automàticament per a 
cada curs acadèmic, 
excepte denúncia 
expressa 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI 
 

PRIETO I ARFAOUI 
ADVOCATS 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques externes 
d'estudiants del Màster 
Universitari en 

Advocacia 

FACULTAT DE 
DRET 

Durant el curs 

acadèmic 2017/18, 
prorrogant-se 
automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 

de les parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

 

JUAN FRANCISCO 
GINESTAR BANYE 

Específic Pràctiques externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I 

EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 

període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 

data en la qual  

pretenga donar-se per  
finalitzat 

MADRIDEAS I 
GESTION LLOGUERS, 

SLU 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 

I 
EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

MARCELO FUENTES 
GARCÍA 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I 
EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

MARIA ROSA VILCHES 
ROM, EDUCAVISION 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 

pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 
prorrogant-se 
automàticament, 
excepte denúncia 

expressa per qualsevol 
de les parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

MARSOL I CEL, SL Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

ESCOLA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

MB ASSESSORES 
JURIDICOS, SLP 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 

pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 

I 

EMPRESARIALS 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 
prorrogant-se 
automàticament, 
excepte denúncia 

expressa per qualsevol 
de les parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

MYNARQTECCON, SL Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

NINE NEW 
INVESTMENTS, SL 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 

FILOSOFIA I 
LLETRES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 

prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 

comunicant-ho per 

escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

PATRIMI RESORTS, SL Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

ESCOLA 

POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 

prorrogant-se 

automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 

PEIXOS I MARISCS 

DOS DE MAIG, SL 
Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I 
EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 

obstant açò, qualsevol 

de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  

pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

PETER HANSEN I 
FILLS, SL 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

PROIMATECNICA, SL Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 

comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

PROSEGUR 
SOLUCIONS 
INTEGRALS DE 
SEGURETAT ESPANYA, 
SL 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
DRET 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

RAQUEL SIRVENT 
PEDREÑO, 
VISTAOPTICA SANT 

VICENT 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 

prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 

comunicant-ho per 

escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

REGINA MARTINEZ 
QUIRALTE 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

RYMATORRE, SL Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 

I 
EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 

període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 

comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 

data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

R1 GAMMA CAMIONS 
2010, SL 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I 
EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

SERVEIS 
REPROGRAFICOS 

INTEGRALS, SL 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 

LLETRES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 

període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 

comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 

data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

SIMRAD SPAIN, SLU Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I 
EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

SOLGIUM ADVOCATS, 
SCP 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 

pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
DRET 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 
prorrogant-se 
automàticament, 
excepte denúncia 

expressa per qualsevol 
de les parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

SONIA SEMPERE 
GADEA 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

STATTIN & PARTNERS, 
SL 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 

I 
EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 

període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 

comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 

data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNION CONSUMIDORS 
D'ALACANT 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
DRET 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 

amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 
període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 

denunciar el conveni 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual  
pretenga donar-se per  

finalitzat 

VIDAL & POVEDA 
ASSESSORES, SLPU 

Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 
de la Universitat 

d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 

I 
EMPRESARIALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord es 
prorrogarà per un nou 

període de 4 anys. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 

comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 

data en la qual  
pretenga donar-se per  
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

VILA I MARTINEZ, CB Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 

CIÈNCIES 

ECONÒMIQUES 
I 
EMPRESARIALS 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 

prorrogant-se 

automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 

ZINK POSSIBLE SL Específic Pràctiques externes 

Realització de 
pràctiques d'estudiants 

de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES 
I 
EMPRESARIALS 

Durant el curs 
acadèmic 2017/18, 
prorrogant-se 
automàticament, 
excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts 

 

 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 

 

 
Alacant, 26 de febrer de 2018. 


