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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ALBEREDA36 SL 
Exp. 2020CON180700 

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 

ALICANTINA 
GASTRONOMICA SL 
(GRUPO MONTORO) 
Exp. 2020CON184927 

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 

ALTEA HILLS COSTA 
BLANCA SL 
Exp. 2020CON185401 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I FORMACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 

expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
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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APPS SQUARE SL 
Exp. 2020CON185508 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 

denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

AREA STUDIO SC 
Exp. 2020CON173929 

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 

ASISTENCIA INTEGRAL DEL 
LESIONADO SL 
Exp. 2020CON180772 

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 

ASOCIACION DE 
FAMILIARES DE ENFERMOS 

DE ALZHEIMER DE 
BIGASTRO ‘ACUERDATE DE 
MI’ 
Exp. 2020CON173312 

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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ASSOCIACIÓ 

D’INVESTIGACIÓ DE LA 
INDÚSTRIA DEL JOGUET, 
CONNEXES I AFINS , AIJU 
(INSTITUT TECNOLÒGIC 

DEL JOGUET) 
EXP. 2020CON186088 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 

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 
DISCAPACITATS PSÍQUICS 
DE CREVILLENT "ADIS" 
EXP. 2020CON173314 

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 PER A LA 

PROMOCIÓ DEL TURISME 
ESPORTIU A ALACANT 
EXP. 2020CON173854 

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 

AYP GESTION EMPRESARIAL 

SLU 
Exp. 2020CON180852 

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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BIOARRAY, SL 
Exp. 2020CON185599 

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 

CASAMITJANA E IBORRA 
AUDITORES SLP. 
Exp. 2020CON185578 

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 

CITYFISIO GLOBAL SL 
Exp. 2020CON173933 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 

expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 

denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

CLUB DE FUTBOL 

INTERCITY SANT JOAN 
Exp. 2020CON173980 

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 
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COL·LEGI DIOCESÀ LA 
MILAGROSA (AGOST) 
EXP. 2020CON174111 

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 

COL·LEGI JESÚS MARIA EL 
PALAMÓ 
Exp. 2020CON181024 

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 

COL·LEGI LA ENCARNACION 
Exp. 2020CON174046 

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 

COL·LEGI OFICIAL DE 

FARMACÈUTICS D’ALACANT 
Exp. 2020CON173766 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
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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COL·LEGI OFICIAL DE 
GRADUATS I ENGINYERS 
TÈCNICS INDUSTRIALS 
D’ALBACETE 

Exp. 2020CON174089 

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 

COL·LEGI PAIDOS 
Exp. 2020CON185455 

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 

COL·LEGI SALESIÀ  
SAN RAFAEL 
Exp. 2020CON185381 

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 

CRISTINA ALARCÓN 

BURGADA (ONNOA) 
Exp. 2020CON173820 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
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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DESPATX JURÍDIC LEGAL 
IURIS SL 
Exp. 2020CON184946 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 

denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

EIFFAGE ENERGIA SLU 
Exp. 2020CON180835 

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 

ELOY FERRÁNDEZ 

GIMÉNEZ, FERRÁNDEZ 
GIMÉNEZ ABOGADOS 
Exp. 2020CON180891 

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 

EMBENTION SISTEMAS 

INTELIGENTES, SL 
Exp. 2020CON181015 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
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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ESATUR XXI, SL 
Exp. 2020CON173804 

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 

EVVANT TECHNOLOGIES SL 
Exp. 2020CON184976 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 

denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

FEDERACIÓ DE BÀDMINTON 

DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON173689 

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 

FEDERACION EFA C.V- EFA 

EL CAMPICO 
Exp. 2020CON180734 

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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FIXR NETWORKS, SLU 
Exp. 2020CON185592 

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 

FRANCISCO JAVIER PEÑA 
GALIANO 
Exp. 2020CON173833 

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 

FUNDACIÓ ADIEM SENTIT 
Exp. 2020CON180867 

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 

GENERAL RISK & 

PREVENTION SL 
Exp. 2020CON174081 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
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 IMMOBILIARI COSTA 
BLANCA 2019 SL 
Exp. 2020CON185110 

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 

HANDY GAMES (ALEMANYA) 
Exp. 2020CON181059 

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 

HIJOS DE FRANCISCO 
CAMINA, SL 
Exp. 2020CON180884 

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 

HOSPIMAR 2000 SL (IMED 

LEVANTE) 
Exp. 2020CON173879 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
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 NOVEMBRE DEL 2020 

 
 

   

  

 

11 
 

IL·LUSTRE COL·LEGI 

D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI 
 
ALEJANDRO DAPENA 

GARCÍA-ALTED 
Exp. 2020CON185088 

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 
 
ANDRÉS LAPORTA MARTÍN 

(LAPORTA ABOGADOS) 
Exp. 2020CON186205 

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 
 
ASCENSORES DE PABLOS, 

SA 
Exp. 2020CON180998 

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 

 
ASSOCIACIÓ EUROPEA 
D’ADVOCATS 

Exp. 2020CON181002 

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,  
 
AURORA GÁMEZ 

CARTAGENA 
Exp. 2020CON186227 

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,  
 
CARLOS PASCUAL RUIZ 

Exp. 2020CON180914 
 

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 
 
CONSUELO SÁNCHEZ 

HELLÍN, 
Exp. 2020CON185611 

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,  

 
DAVINIA ANTÓN SOGORB 
(LEGAL ACTIUM) 

Exp. 2020CON186175 

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,  
 
DIEGO GARCÍA GARCÍA 
Exp. 2020CON185518 

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,  
 
EDMUNDO CORTES IVORRA 

(CORTES ABOGADOS) 
Exp. 2020CON181009 

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,  
 
FRANCISCO JOSE PRIETO 

BOTELLA 
Exp. 2020CON174067 

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,  

 
JAIME EUSEBIO LLINARES 
LEICHT 

Exp. 2020CON180755 

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,  
 
JOSE MANUEL LLORET 

GODOY (LEGALURBS) 
Exp. 2020CON185488 

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,  
 
MARTÍNEZ-MARTÍNEZ 

ABOGADOS & ASOCIADOS 
Exp. 2020CON173923 

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,  
 
NEW COEX SL 
Exp. 2020CON186180 

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,  
 
YOLANDA ALCARAZ PIÑA 
Exp. 2020CON174064 

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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IMITEL 
INFRAESTRUCTURAS SL 
Exp. 2020CON185607 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 

denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

INNOVASPORT NATURE 
SLU. 
Exp. 2020CON173738 

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 

ISABELLE DEFEVERE 
(ACADÈMIA ISA SAN JUAN) 
Exp. 2020CON186067 

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 

ITC PACKAGING SLU 
Exp. 2020CON181046 

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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JOSÉ MARÍA MORA 
CULIÁÑEZ 
Exp. 2020CON173956 

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 

KATERINA SVETLIKOVA 
(YAHABLAS ACADEMIA DE 
IDIOMAS) 
Exp. 2020CON174100 

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 

KINETIC PERFORMANCE SL 
Exp. 2020CON185432 

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 

LA DEVESA SCHOOL ELX 

(GRUP SOROLLA 
EDUCACIÓ) 
Exp. 2020CON173305 

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 
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LEVANTINA Y ASOCIADOS 
DE MINERALES, SA 
Exp. 2020CON180716 

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 

LÓPEZ ANDRÉS Y CIA, SLP 
Exp. 2020CON174017 

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 

LUCENTIA LAB SL 
Exp. 2020CON186136 

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 

LUGARES COMUNES SL 
Exp. 2020CON173323 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 
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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M. MAGDALENA JOVER 
SELLER (AGÈNCIA 
COL·LABORADORA BANCO 
SANTANDER) 

Exp. 2020CON186121 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 

denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

MEGAFINCAS ALICANTE SLP 
Exp. 2020CON173318 

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 

MIGUEL ASUAR ABELLO 
(MAYO SOFTWARE) 
Exp. 2020CON174059 

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 

NUFRI SL 
Exp. 2020CON181036 

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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OBRA MISIONERA EKUMENE 
Exp. 2020CON186107 

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 

OFTASOLER SLP 
Exp. 2020CON174118 

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 

PATRIMAR 
INVERSIONES SL 
Exp. 2020CON185610 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 

expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 

denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

POSIZIONA TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION, SL 
Exp. 2020CON185604 

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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SERELLES ALCOY CFS 
Exp. 2020CON180746 

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 

SERVICIOS DEPORTIVOS 
RUBIO, SL 
Exp. 2020CON173845 

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 

SERVICIOS EDITORIALES 

GENERALES COSTA BLANCA 
SL 
Exp. 2020CON185495 

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 

SERVICIOS TURISTICOS 

MARJAL, SL 
Exp. 2020CON173968 

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 



  

 

   

  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE DEL 2020 

 
 

   

  

 

21 
 

SNACKS EL VALLE SL 
Exp. 2020CON186075 

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 

SONNEIL, SL 
Exp. 2020CON173716 

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 

SPORTHOTELS S.A. 
Exp. 2020CON173674 

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 

SPRINTER MEGACENTROS 

DEL DEPORTE, SL 
Exp. 2020CON173726 

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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TECH PUBLISHING SL 
(GAMEREACTOR ESPAÑA) 
Exp. 2020CON181028 

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 

TRADUCCIONES 
TRAYMA, SLU 
Exp. 2020CON184993 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 

denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

TRES TRISTES TIGRES 

DISEÑO COMUNICACION Y 
CONTENIDOS SL 
Exp. 2020CON185444 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 

expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts podrà 

denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

UEMURA LTD (XIPRE) 
Exp. 2020CON185471 

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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UNIVERSITAT DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANÀRIA 
Exp. 2020CON186160 

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 
 

 
 

UNIVERSITA DEGLI ESTUDI 
SUOR ORSOLA BENINCASA 
(ITÀLIA) 

Exp. 2020CON181049 

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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ZHUMENG INTERNATIONAL 
EDUCATION SL 

Exp. 2020CON173752 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques externes 
Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 

Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 

OCUPACIÓ 

 
4 anys des de la data de signatura. En 

qualsevol moment i abans de la finalització 
del termini anterior, les parts podran acordar 
expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No 

obstant això, qualsevol de les parts podrà 
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, 27 de novembre de 2020 
 

 


