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ENTITAT TIPUS DE 

CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AD BAKER LEVANTE 
SL 
Exp. 2021CON095444 

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 
 

AITOR PUIG GALLEGO 
(LA CARABASSA BAR) 
Exp. 2021CON090659 

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 

AJF INGENIERIA 
ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, SLP 
Exp. 2021CON094327 

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 

 

AKRA LEUKA 
CONSULTING, SLU 
Exp. 2021CON094427 

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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AMPLEXOR 
PORTUGAL 
UNIPESSOAL LDA 
(PORTUGAL) 
Exp. 2021CON082344 

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 

AQUALANDIA ESPAÑA, 
SA, MUNDOMAR 
Exp. 2021CON081245 

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 

ARPA PATRIMONIO, SL 
Exp. 2021CON095396 

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 

ARPAMEDIA 
BROADCAST SERVICE 
SL 
Exp. 2021CON095468 

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 

ASDA ALICANTE SL 
Exp. 2021CON082307 

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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ASESORIA MIGUEL 
PIÑEIRO SL 
Exp. 2021CON090688 

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 

ASINDOWN 
Exp. 2021CON080996 

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 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS AFECTATS 
PER LA DROGA, AFAD 
Exp. 2021CON081251 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ASSOCIACIÓ PER A LA 
PROTECCIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT 
INTEGRAL DEL MENOR 
I LES PERSONES 
DEPENDENTS 
Exp. 2021CON081231 

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 

ASSOCIACIÓ 
VALENCIANA DE 
SOCIOLOGIA (AVS) 
Exp. 2021CON082315 

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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AUSOLAN RCS SL 
Exp. 2021CON082324 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 

abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 

període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

AJUNTAMENT 
D’ALPONT 
Exp. 2021CON082316 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 

període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 

data en què pretenga donar-se per finalitzat 

AJUNTAMENT DE 
CALLOSA DEL 
SEGURA 
Exp. 2021CON081037 

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 
LLÍRIA 
Exp. 2021CON082293 

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 
TEULADA 
Exp. 2021CON081112 

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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AJUNTAMENT DE 
TORRELAVEGA 
Exp. 2021CON090779 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 

abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 

període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

AJUNTAMENT DE 
TORREVELLA 
Exp. 2021CON082341 

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 

BABETECNO SL 
Exp. 2021CON096070 

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 

BALEARIA 
EUROLINEAS 
MARÍTIMAS, SA 
Exp. 2021CON096034 

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 

BASIM DESIGN SL 
Exp. 2021CON081062 

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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BONITA TOYS SL 
Exp. 2021CON094446 

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 

BRYAN FOOTWEAR SL 
Exp. 2021CON090969 

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 

CALPECH 
Exp. 2021CON093208 

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 

CALZADOS CRUBEL, 
SL 
Exp. 2021CON095453 

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 

CARLOS PEREZ 
CARRAMIÑANA 
ESTUDI 
D’ARQUITECTURA 
Exp. 2021CON095408 

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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CARRASCO PLAYA 
FLAMENCA SLP 
Exp. 2021CON093285 

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 

CASTROCONSULTING 
BUSINESS STRATEGY 
SL 
Exp. 2021CON081051 

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 

CCEIP NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
Exp. 2021CON081242 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

CONCEPT 
RESTAURANT VEGA 
BAJA SL (LA 
ALCACHOFA) 
Exp. 2021CON094436 

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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CONSELL GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL, 
CONSELLERIA DE 
JUSTÍCIA, INTERIOR I 
ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA, MINISTERI 
DE JUSTÍCIA 
Exp. 2021CON093098 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant per a 

titulacions relacionades 
amb professions de 
l’Administració de Justícia, 
en els jutjats i tribunals de 
la Comunitat Valenciana.  

 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

4 anys des de la seua inscripció en el registre electrònic 

estatal d’òrgans i instruments de cooperació del sector 
públic estatal, així com en el BOE. 

Serà prorrogable mitjançant acord exprés per igual període, 
que haurà de formalitzar-se amb un mes d’antelació a 
l’expiració d’aquest. Qualsevol de les parts podrà procedir a 
la seua denúncia expressa amb un termini mínim de 3 
mesos a la data en què es pretenga la seua expiració. 

CONSULTORES EN 
SEGUROS 3000 SL 
(GESTORIA-
CORREDURIA) 
Exp. 2021CON090683 

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 

CONTINFOR SL 
Exp. 2021CON093294 

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 

COQUE WORLD SL 
Exp. 2021CON090769 

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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DE ROJAS ASESORES 
LEGALES SLP. 
Exp. 2021CON095433 

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 

DEAQUIPARAFUERA 
SL 
Exp. 2021CON093319 

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 

DESEGA COACHING & 
CONSULTING GROUP 
SLU. 
Exp. 2021CON096045 

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 

DESPENSA SOLIDARIA 
DE ALICANTE, SC 
Exp. 2021CON090948 

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 

DOBLEMENTE, SL 
Exp. 2021CON081232 

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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DUO-SAX 
Exp. 2021CON081229 

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 

DZL INTERNATIONAL 
COMMERCE & 
LOGISTIC SL 
Exp. 2021CON082178 

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 

ELENA HARO 
ALCOLEA (WELL 
NUTRICION) 
Exp. 2021CON081234 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ELENA RUIZ LÓPEZ 
Exp. 2021CON090997 

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 

ELIX POLYMERS SL 
Exp. 2021CON082187 

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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ENERLUZ 
INSTALACIONES SL 
Exp. 2021CON090698 

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 

EVERIS 
INFRASTRUCTURES 
OPERATIONS SLU. 
Exp. 2021CON093301 

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 

EVERIS SPAIN, SLU 
Exp. 2021CON082327 

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 

FAIN ASCENSORES SA 
Exp. 2021CON090980 

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 

FRAJECAM SL 
Exp. 2021CON081239 

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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FUNDACIÓ CIENTÍFICA 
DE L’ASSOCIACIÓ 
ESPANYOLA CONTRA 
EL CÀNCER 
Exp. 2021CON096068 

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 

FUNDACIÓ CULTURAL 
MUSEO DEL CALZADO 
DE ELDA 
Exp. 2021CON080978 

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 

FUNDACÓ PARC 
CIENTÍFIC D’ALACANT 
Exp. 2021CON094398 

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 

FYCH TECHNOLOGIES 
SL 
Exp. 2021CON094356 

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 

GEDISA 
CONSULTORES SL 
Exp. 2021CON082318 

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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GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
TERRITORIAL, SA 
Exp. 2021CON090788 

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 

GESTORIA CASADO 
CABALLERO SL 
Exp. 2021CON082352 

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 

GESTORIA 
CASTELLAR I ROIG 
Exp. 2021CON090741 

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 

GRAVITY WAVE SL 
Exp. 2021CON095422 

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 

GRUP AUDIOVISUAL 
GDP, SL 
Exp. 2021CON094416 

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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GRUP VILANOVA 
CONSULTING SL 
Exp. 2021CON082196 

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 

GRUP VIVE PLUS SLU. 
Exp. 2021CON090756 

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 

H SANTOS D SL 
Exp. 2021CON095402 

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 

HESPALICANTE 2020 
SL 
Exp. 2021CON082350 

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 

HOSTELALMO SL 
Exp. 2021CON081082 

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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HOTEL CASINO 
RINCÓN DE PEPE 
Exp. 2021CON093195 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

CENTRE DE FORMACIÓ 
CONTÍNUA 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 

abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 

període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà 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 RENTIG SL 
Exp. 2021CON093310 

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 

HYDRODISEÑO 
GLOBAL SL 
Exp. 2021CON093326 

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 

I-LEARNER OF 
NEBULA GROUP 
LIMITED (HONG KONG) 
Exp. 2021CON090986 

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 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
LETICIA ALMENARES 
DUANY 
Exp. 2021CON082301 

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, 
 
M. TERESA ESTEVAN 
BARCELÓ (ESTEVAN & 
RICO ABOGADOS) 
Exp. 2021CON094335 

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,  
 
MANUELA SÁNCHEZ 
VILELLA (VILAI 
ABOGADOS) 
Exp. 2021CON096020 

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,  
 
MARIA PILAR PINEDA 
GÓMEZ (GRUP 
LEGALDIA) 
Exp. 2021CON082304 

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,  
 
MIGUEL JOSÉ RUIZ 
SEMPERE 
Exp. 2021CON096049 

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 



  

 

   

  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 27 DE MAIG DEL 2021 

 
 

   

  
 

17 
 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI,  
 
NELLI KUSHKYAN 
Exp. 2021CON096056 

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,  
 
RIVES Y LOZANO SCP 
Exp. 2021CON094342 

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 

INDUSTRIAL MÉDICA 
ALICANTINA SL 
Exp. 2021CON081046 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 

INSTITUT VALENCIÀ 
D’INVESTIGACIONS 
AGRÀRIES 
Exp. 2021CON096061 

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 
abans de la finalització de la seua vigència, les parts 

podran acordar per escrit la pròrroga del conveni en 
aplicació de l’article 49.h2º de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

INTELLIGENCE TRADE 
SL (MOONDI) 
Exp. 2021CON090721 

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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ISABEL BARCELÓ 
HERRERO 
Exp. 2021CON082328 

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 

JORDI VAÑÓ TORMO 
Exp. 2021CON095370 

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 

JOSE MANUEL VICEDO 
IZQUIERDO 
(CERVECERIA MAURO) 
Exp. 2021CON096043 

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 

JUAN JOSÉ PASTOR 
GARCIA 
Exp. 2021CON093116 

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 

LA CASONA DE 
GUADALEST SL 
Exp. 2021CON090759 

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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LA MARINA SUNLIFE 
SL 
Exp. 2021CON090702 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

CENTRE DE FORMACIÓ 
CONTÍNUA 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 

abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 

període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

LA MASIA DE 
CHENCHO, SL 
Exp. 2021CON093104 

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 

LABORCONTROL 
GEOSINTETICOS SL 
Exp. 2021CON082339 

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 

LEROY MERLIN 
ESPAÑA SLU 
Exp. 2021CON094409 

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 

MANCOMUNITAT DE 
SERVEIS SOCIALS DE 
PEGO, L’ATZÚBIA I LES 
VALLS 
EXP. 2021CON082359 

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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MANUFACTURAS 
INPLAST SA 
Exp. 2021CON090747 

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 

MARIA ÁNGELES 
MONDEJAR CRIADO 
Exp. 2021CON081227 

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 

MARIA DOLORES 
MOSCARDÓ APARICIO 
(EL TRATADO DE 
MARIPAZ) 
Exp. 2021CON081235 

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 

MASEMAN ASESORES 
Y CONSULTORES SL 
Exp. 2021CON081144 

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 

MOTORBIKE 
DEVELOPMENTS SL 
Exp. 2021CON094363 

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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OMAVINYLE SLU. 
Exp. 2021CON090992 

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 

PABLO CABEZA 
CÁCERES 
Exp. 2021CON094421 

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 

PASTELERÍA 
HELADERÍA LA ROSA 
Exp. 2021CON081102 

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 

PAYLOAD 
AEROSPACE, SL 
Exp. 2021CON096058 

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 

PUBLIEYE SL 
Exp. 2021CON082322 

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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RAFAEL GARNERO 
VILLAGORDO 
Exp. 2021CON082201 

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 

RAMÓN MARTÍNEZ 
LÓPEZ (VISTALIA 
TARAZONA DE LA 
MANCHA) 
Exp. 2021CON094404 

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 

RAMÓN SÁNCHEZ 
MELLADO 
Exp. 2021CON093282 

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 

ROYAL 
MEDITERRANEA, SA 
(HOTELS BARCELO 
ASIA GARDENS) 
Exp. 2021CON081137 

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 

RUN LIFEWEAR GMBH 
Exp. 2021CON082287 

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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SALUD E IMAGEN 
DENTAL SLP. 
Exp. 2021CON081237 

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 

SAT 9996 CITRUS 
NOSTRUM 
Exp. 2021CON096037 

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 

SCENIKUS GLOBAL 
MARKETPLACE SL 
Exp. 2021CON090671 

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 

SELLESMAR S.L 
Exp. 2021CON094387 

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 

SEÑORIAL HOTELES 
SL 
Exp. 2021CON090736 

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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SGO HEALTH & SPA 
CLUB, SL 
Exp. 2021CON082209 

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 

SHOES 2016 SL 
Exp. 2021CON081097 

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 

SOFTWARE 
DOCUMENTATION 
LOCALIZATION SPAIN 
SL 
Exp. 2021CON094376 

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 

SOORIM SOLUCIONES 
ORTESICAS IMPRESAS 
SL 
Exp. 2021CON096064 

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 

SRG GLOBAL IBI, SLU 
Exp. 2021CON081079 

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 



  

 

   

  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 27 DE MAIG DEL 2021 

 
 

   

  
 

25 
 

SUN LAWYERS LA 
ZENIA, SL 
Exp. 2021CON081240 

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 

TARGOBANK SAU. 
Exp. 2021CON096032 

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 

TECPROIM SL 
Exp. 2021CON081010 

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 

TONO LLEDÓ 
INTERIORISTAS SL 
Exp. 2021CON082355 

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 

TOURATECH SPAIN SL 
Exp. 2021CON081073 

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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TRADE CAZORLA SLU 
Exp. 2021CON090957 

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 

TRAINING AND 
EDUCATIONAL 
SERVICES 
CONSULTANCY 
GROUP SL 
Exp. 2021CON095459 

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 

TRAVELMAKER 
TECNOLOGY SL 
Exp. 2021CON080956 

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 

TURISMO BOTANICO 
S. COOP. 
Exp. 2021CON094369 

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 

UNIVERSITAT DE 
TURKU (FINLÀNDIA) 
Exp. 2021CON081129 

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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VIAJES AMIGALIA SL 
Exp. 2021CON096063 

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 
 

VICENTE AMORÓS 
TORREGROSA 
Exp. 2021CON090679 

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 
 

VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES DE 
ELCHE SL 
Exp. 2021CON090753 

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 
 

WE ARE YOU BRAND 
Exp. 2021CON080940 

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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WENKO HISPANIA SL 
Exp. 2021CON095348 

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 
 

 

XALOC, ASSOCIACIÓ 
PER A L’ESTUDI I 
CONSERVACIÓ DE 
L’ENTORN 
Exp. 2021CON090716 

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 
 

 
 
 

YANNELSIS SOTO 
PEÑA 
Exp. 2021CON094349 

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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YEPSO SOLUTIONS SL 
Exp. 2021CON082319 

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, 24 de maig del 2021 
 

 


