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ENTIDAD TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ACANTHO I & C SL 
Exp. 2021CON057053 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

ACCEM 
Exp. 2021CON050681 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

ACEINSA LEVANTE, 
SA 
Exp. 2021CON048154 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

ACEITUNAS 
CAZORLA, SL 
Exp. 2021CON050049 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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ADOLFO TROCOLI 
TORRES 
Exp. 2021CON050571 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

AIRE DE BARDENAS 
SL 
Exp. 2021CON057871 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 
Exp. 2021CON050089 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

ALBA LUCÍA SEGURA 
LUNA 
Exp. 2021CON065402 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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ANDRÉS VICEDO 
PASTOR 
Exp. 2021CON048157 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

ÁNGELA BROTONS 
ESTUDIO 
Exp. 2021CON050104 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

ANTONIO MARTÍNEZ 
PLANELLES 
Exp. 2021CON065422 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

ARTURO GALIANA 
PÉREZ 
Exp. 2021CON050558 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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ASEMPAL ASESORES 
SLP. 
Exp. 2021CON048148 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

ASESORAMIENTO 
PYMES ORTEGA SL 
Exp. 2021CON050862 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

ASESORAMIENTO Y 
GESTIÓN  COSTA 
BLANCA SL 
Exp. 2021CON057487 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

ASOCIACIÓN DEL 
FESTIVAL ARNOVA 
(FESTIVAL ARNOVA) 
Exp. 2021CON057502 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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AJUNTAMENT 
D’ALTEA 
Exp. 2021CON057731 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

AJUNTAMENT DE 
CALP 
Exp. 2021CON057057 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

AJUNTAMENT DE 
FINESTRAT 
Exp. 2021CON050668 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

AJUNTAMENT DE LA 
NUCIA 
Exp. 2021CON057755 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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AJUNTAMENT DE 
VILLALONGA 
Exp. 2021CON048719 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

 

AJUNTAMENT DE 
TARAZONA DE LA 
MANCHA 
Exp. 2021CON065408 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

BARCELÓ 
ARRENDAMIENTOS 
HOTELEROS SL 
Exp. 2021CON065439 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

BEGOÑA FERNÁNDEZ 
PLANELLES (CIERZO 
ABOGADOS) 
Exp. 2021CON057082 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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BENUREN WOMAN SL 
Exp. 2021CON050533 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

BERNARDO 
ZARAGOZI SASTRE 
Exp. 2021CON056643 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

BODEGAS FERNANDO 
CASTRO SL 
Exp. 2021CON057466 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

CÁRITAS DIOCESANA 
DE CIUDAD REAL 
Exp. 2021CON048211 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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CASA DE JESÚS-
MARÍA D’ALACANT 
Exp. 2021CON050046 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

CHM OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SA 
Exp. 2021CON050109 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

CHOCOLATES VALOR, 
SA 
Exp. 2021CON057702 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

CLAUDIO ADRIÁN 
LIFSCHITZ (TINOCO & 
LIFSCHITZ) 
Exp. 2021CON050674 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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CLÍNICA UNER, SL 
Exp. 2021CON050723 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

COL·LEGI OFICIAL DE 
PUBLICITARIS I 
RELACIONS 
PÚBLIQUES DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2021CON050413 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

COMERCIAL NIETO 
LIZON SL 
Exp. 2021CON048710 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

CONSTRUCCIONES 
JEPATRI, SL 
Exp. 2021CON056981 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS SOL Y 
MAR SL 
Exp. 2021CON056635 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

DAMEL GROUP SL 
Exp. 2021CON057042 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

DELTAMAR WORLD, 
SL 
Exp. 2021CON050865 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

DEVOTURE 
INNOVATION, SL 
Exp. 2021CON050712 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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DOLORES INFANTE 
MONSALVE (HOSTAL 
MARIA) 
Exp. 2021CON048574 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

DOMUS AUREA 
CAPITAL INVEST SL 
Exp. 2021CON048599 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

ECOALF RECYCLED 
FABRICS SL 
Exp. 2021CON050101 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

EDUARDO YAGÜES 
FABREGAT 
Exp. 2021CON065435 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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ENEAS 
CONSULTORES, SL 
Exp. 2021CON050120 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

ETOSA OBRAS Y 
SERVICIOS BUILDING, 
SLU 
Exp. 2021CON048729 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

EUROFINS TEXTILE 
TESTING SPAIN, SL 
Exp. 2021CON048611 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

FERNANDO MURCIA 
ASESORES 
ASOCIADOS SL 
Exp. 2021CON050110 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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FUNDACIÓN CERES 
Exp. 2021CON050896 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

GEMA HOTEL SL 
Exp. 2021CON065331 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

GENER PROYECTOS 
DE INGENIERIA SLP. 
Exp. 2021CON057473 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

GENIÓN COOP. V 
Exp. 2021CON065378 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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GESTIÓ 
SOCIOSANITÀRIA AL 
MEDITERRANI, SL, 
GESMED 
EXP. 2021CON057091 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

GESTORIA 
CASABLANCA 2002 
Exp. 2021CON056970 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

GLOBALCAJA 
Exp. 2021CON050074 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

GUSTAVO ANTONIO 
RUIZ ALONSO 
Exp. 2021CON065389 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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HERCAS TRADING SL 
Exp. 2021CON057096 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

HIDRAQUA GESTIÓN 
INTEGRAL DE AGUAS 
DE LEVANTE, SA 
(HIDRAQUA, SA) 
Exp. 2021CON050080 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

HIGH DESIGN 
VIRTUAL SL 
Exp. 2021CON048605 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

HOTEL MONREAL SL 
Exp. 2021CON065319 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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HOTEL NEPTUNO 
PLAYA VALENCIA, SL 
Exp. 2021CON050116 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

 

IBERDROLA ESPAÑA, 
SAU. 
Exp. 2021CON050082 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
ALBERTO RUBIO 
GARCIA 
Exp. 2021CON057511 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI, 
  
ALICIA PRADELLS 
GINER 
Exp. 2021CON050691 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
BUFETE SEMPERE 
JAEN 
Exp. 2021CON050052 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
DESIDERIO SÁNCHEZ 
MARCO 
Exp. 2021CON065450 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
EUGENIO GARCÍA 
SISCAR (GS 
ABOGADOS Y 
SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 
INTEGRADOS) 
Exp. 2021CON065448 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI, 
 
EVA CRISTINA 
LLOBREGAT JARAIZ 
Exp. 2021CON057014 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
JOSÉ VICENTE 
CASTELLÓ FAUS 
Exp. 2021CON065314 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
LEGALTIUM 
ABOGADOS, SL 
Exp. 2021CON057521 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
MARÍA ANGELA 
CLIMENT RODRÍGUEZ 
Exp. 2021CON065455 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
MARÍA GARCÍA 
FERNÁNDEZ 
Exp. 2021CON057018 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
RAFAEL IVAÑEZ 
POVEDA 
Exp. 2021CON050063 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

 Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
SSMT CB 
Exp. 2021CON057034 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
SUÁREZ Y SUÁREZ 
ABOGADOS 
Exp. 2021CON050092 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

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

 

 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
UNIÓ CONSUMIDORS 
D’ALACANT 
Exp. 2021CON057023 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
màster universitari en 
Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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INGENIERIA MEDIURB 
SL 
Exp. 2021CON057765 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

INICIATIVA SOCIAL 
INTEGRAL PER AL 
BENESTAR, SL 
Exp. 2021CON057856 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

INSTITUTO 
MUNICIPAL 
DEPORTES 
ALBACETE 
Exp. 2021CON056629 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT 
D’EDUCACIÓ 

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

INSTITUT NACIONAL 
D’ESTADÍSTICA 
EXP. 2021CON048699 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys una vegada inscrit en el Registre Elec. És. d’Organos 
i Instrum. de Coop . del sector públic estatal i publicat en el 
BOE, al terme del qual les parts del conveni podran acordar 
unànimement la seua pròrroga per un període de 4 anys. 
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INSTITUT TÈCNIC 
AGRONÒMIC 
PROVINCIAL, SA 
EXP. 2021CON056994 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

INTELIGENCIA 
CLIMATICA, SL 
Exp. 2021CON050326 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

JAVIER ÁVILA 
MARTÍNEZ 
Exp. 2021CON065412 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

JAVIER BELTRÁN 
DOMÉNECH 
Exp. 2021CON050727 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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JAVIER POVEDA 
MOROTE 
Exp. 2021CON057859 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

JESUS GARCÍA GIL 
(MILLENNIALS 
CONSULTING) 
Exp. 2021CON057097 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

JIMTEN, SA 
Exp. 2021CON065338 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

JJ TEAM GROUP, SL 
Exp. 2021CON050700 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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JOSÉ ANTONIO DOZ 
IGLESIAS 
Exp. 2021CON057048 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

JOSÉ MARÍA CANTOS 
BERMUDEZ 
Exp. 2021CON050715 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

JOSÉ VICENTE 
CASTELLÓ FAUS 
Exp. 2021CON057573 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

JUAN CARLOS 
GUTIÉRREZ RUBIO 
Exp. 2021CON065453 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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KALMAS GESTIÓN 
EMPRESARIAL SL 
Exp. 2021CON050872 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

LIBIA ARTEAGA 
PHOTOGRAPHY 
(HOLANDA (PAISES 
BAJOS)) 
Exp. 2021CON057874 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

LOGISLAND SA, SEUR 
Exp. 2021CON048704 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

LUIS AZORIN SL 
Exp. 2021CON065303 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS BAIX 
SEGURA 
EXP. 2021CON056612 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

MANUEL JOSÉ PÉREZ 
GAMBÍN 
(ANTIPLASTIC) 
Exp. 2021CON057493 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

MARÍA DOLORES 
BERNA RIADO 
Exp. 2021CON057772 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

MAS GARCÍA 
ASESORES SL 
Exp. 2021CON050884 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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MENJA’T LA VIDA 
Exp. 2021CON050102 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

MIGUEL ESCOLANO 
MAÑEZ (PRINT 
CUSTOM) 
Exp. 2021CON050105 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

MOISÉS LÓPEZ 
AGENTES 
COMERCIALES SL 
Exp. 2021CON050368 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

MONTSENYSER SL 
Exp. 2021CON057089 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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MOUSE HILL 
PEDROÑERAS SC DE 
C-LM 
Exp. 2021CON065325 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

NH HOTELES 
ESPAÑA, SAU 
Exp. 2021CON057095 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

NTRA. SRA. DE LA 
PIEDAD, S. COOP. DE 
C-L.M. 
Exp. 2021CON050112 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

ORTUÑO ASESORES 
SLP 
Exp. 2021CON050338 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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OZONE SPORT CLUB 
SL 
Exp. 2021CON050114 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

PASCUAL Y 
ASOCIADOS SL 
Exp. 2021CON050736 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

PAULINA CARRATALA 
GARCIA 
Exp. 2021CON057750 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

PAY AND PLAY SL (EL 
PLANTIO GOLF 
RESORT) 
Exp. 2021CON050556 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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PRODUCTO PROPIO - 
INCOMING GRUPOS 
EUROPA SL 
Exp. 2021CON048692 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

QS ADHESIVES & 
SEALANTS SL 
Exp. 2021CON056621 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

RAGONCLE ÓPTICOS 
SL 
Exp. 2021CON050097 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

RCB SPORTEAM & RC 
NATURA 
Exp. 2021CON057481 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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RESIDENCIA SUIZA SL 
(HOTEL TORRE SAN 
JUAN) 
Exp. 2021CON065361 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

RIBERA SALUD 
QUILPRO DIALISIS 
UTE 
Exp. 2021CON057706 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

ROJANO REYES 
ABOGADOS SCP 
Exp. 2021CON065346 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

SALVADOR SENDRA 
SLP 
Exp. 2021CON048164 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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SANHE TOURS SL 
Exp. 2021CON057582 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

SERADE ASOCIADOS 
SLP. 
Exp. 2021CON050083 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

SHOW MORE 
COMUNICACIÓN SL 
Exp. 2021CON048772 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

SOLUBLIÓN SL 
Exp. 2021CON056624 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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SONAFIBRA SL 
Exp. 2021CON057084 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

SUKU BALI SL 
Exp. 2021CON057867 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

SYNAPSE SLU 
(ANDORRA) 
Exp. 2021CON050087 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

TABERNA DEL 
GOURMET, SLU 
Exp. 2021CON056975 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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TAXON ESTUDIOS 
AMBIENTALES, SL 
Exp. 2021CON048724 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

TOT-DIGITAL SL 
Exp. 2021CON056654 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

UNIVIAJA SL 
Exp. 2021CON065430 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

UNIHARD TELECOM 
SL 
Exp. 2021CON048685 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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UNIVERSITAT DE LA 
LAGUNA 
Exp. 2021CON048666 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

UTE SYD AGUAS 102 
MARGEN IZQUIERDA 
DEL RIO SEGURA 
Exp. 2021CON050891 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

UTE SYD AGUAS 91 - 
ALICANTE NORTE 
Exp. 2021CON050329 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

VIDOOMY MEDIA SL 
Exp. 2021CON048209 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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VIRGEN DE LAS 
VIÑAS BODEGA Y 
ALMAZARA SC CLM 
Exp. 2021CON048680 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

VISITELCHE 
Exp. 2021CON050085 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

XING HUA CULTURE & 
BUSINESS SL 
Exp. 2021CON048142 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

 

 
 

Esther Algarra Prats 
 

 
 
 
 

Secretària general 
 

 

Alacant, 21 d’abril del 2021 
 

 


