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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

A NON  DOMINO,  S. 
COOP.  MAD. 
Exp. 2019AMB028692 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
DRET 

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

AIGÜES 
MUNICIPALIZADAS 
D'ALACANT EMPRESA 
MIXTA 
Exp. 2019AMB028716 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 
 
 
 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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ALBERT I GONZALVEZ, 
S.A. 
Exp. 2019AMB027539 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

ALIAUDIT CONSULTORS 
S.L.P. 
Exp. 2019AMB027511 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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ASSOCIATION PFP-AGE 
PENSION DI FAMILLE 
LABADIE (FRANÇA) 
Exp. 2019AMB028708 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

BELEN HOTELS S.L. 
(HOTEL  EUROSTARS 
CENTRUM ALACANT) 
Exp. 2019AMB028707 

CONVENI ESPECIFIC 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 de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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BELLISOL OPTICOS S.L. 
Exp. 2019AMB027498 

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

BILIGHT 30 S.L. 
Exp. 2019AMB027541 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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BOOKMEETING, S.L.O. 
Exp. 2019AMB022841 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

BRITISH SCHOOL OF 
ALACANT, S.L. 
Exp. 2019AMB028688 

CONVENI ESPECIFIC 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 de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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CABANAN HOLDING S.L. 
(CENTRE RESIDENCIAL DE 
MAJORS VISTASOL5) 
Exp. 2019AMB028722 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 
 
 
 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

COMPAÑIA LLEVANTINA 
DE REDUCTORS S.L. 
Exp. 2019AMB023458 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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CONSELLERIA 
D'AGRICULTURA, MEDI 
AMBIENT, CANVI 
CLIMATICO I 
DESENVOLUPAMENT 
RURAL 
Exp. 2019AMB018338 

CONVENI ESPECIFIC 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, podent els signants 
acordar unànimement la seua 
pròrroga per un període de 
fins a quatre anys addicionals 
o la seua extinció. 

CONSELLERIA 
D'HABITATGE, OBRES 
PUBLIQUES I 
VERTEBRACION DEL 
TERRITORI 
Exp. 2019AMB015682 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 
 
 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

Des de la data de la signatura 
fins al 31/12/2019.Podrà ser 
prorrogat, per a les 
pràctiques no retribuïdes, per 
acord exprés de les parts amb 
una antelació mínima de dos 
mesos a la data de 
finalització, per successius 
períodes d'un any, fins a un 
màxim de quatre anys. 

CONCA MIRALLES S.L. 
(HOTEL ALMIRALL) 
Exp. 2019AMB027524 

CONVENI ESPECIFIC 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 de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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ESTUDI SAMPERE S. A. 
Exp. 2019AMB028703 

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

FUNDACIO NOVESSENDES 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2019AMB022853 

CONVENI ESPECIFIC 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 de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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FYRST TRADUCCIONS S.L. 
Exp. 2019AMB027164 

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

GABINET D'ECONOMISTES 
AUDITORS S.L. 
Exp. 2019AMB027508 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS D'ALACANT, 
ICALI, JAVIER ROMAN 
PASTOR 
Exp. 2019AMB022838 

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

FACULTAT DE 
DRET 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS D'ALACANT, 
ICALI, JOSE LUIS TORRES 
GRANER 
Exp. 2019AMB028713 

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

FACULTAT DE 
DRET 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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INNOVA, INSTITUT DE 
SALUT I ESPORT, S.L. 
Exp. 2019AMB022836 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

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

INSTITUT TECNOLOGICO 
AGRARI DE CASTELLA I 
LEON 
Exp. 2019AMB018352 

CONVENI ESPECIFIC 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. Podrà ser renovat 
per igual període fins a 
màxim quatre anys, previ 
acord entre les parts. 

INTERNATIONAL 
FEDERATION OF 
REPRODUCTION RIGHTS 
ORGANISATIONS (IFRRO) 
(BELGICA) 
Exp. 2019AMB027506 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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JAVIER BLESA LILLO 
Exp. 2019AMB028719 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 
 
 
 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

JOSEP MIGUEL GONZALEZ 
CABALLERO (FISIO 
GLOBAL SPORT) 
Exp. 2019AMB027163 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT 
D'EDUCACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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LACTEOS SEGARRA S.L. 
Exp. 2019AMB022848 

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

Mª CARMEN MIRA 
CARTAGENA (MAYKA MIRA 
ESTUDIE 
D'ARQUITECTURA) 
Exp. 2019AMB028699 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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MARIA DOLORES GIRALT 
CACERES (HISPAROS 
TRANSLATIONS) 
Exp. 2019AMB022850 

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

NOVAGESTION 
ASSESSORS I 
CONSULTORS S.L.P. 
Exp. 2019AMB023481 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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PEACEWALKER  S.L. 
Exp. 2019AMB023188 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

PLANIFICA ENGINYERS I 
ARQUITECTES COOP.V. 
Exp. 2019AMB023456 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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PLAZAMAR 2000 S.L. 
Exp. 2019AMB027542 

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

QUAVITAE, SERVEIS 
ASSISTENCIALS S.A.O. 
(DOMUSVI) 
Exp. 2019AMB027160 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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SCHEHEREZADE SURIA 
LOPEZ (LES 1001 
TRADUCCIONS) 
Exp. 2019AMB028720 

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

SUSANA CANDELA 
BOTELLA  (CENTRE 
OPTICO L'ALTET) 
Exp. 2019AMB023197 

CONVENI ESPECIFIC 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 de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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TALLER DE BENESTAR S.L. 
Exp. 2019AMB023193 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

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

TAUS PROPERTY S.L. 
Exp. 2019AMB022843 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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TECNOLOGIE SANITARIE 
SPA-ESTABLIMENT 
PERMANENT 
Exp. 2019AMB027165 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

TELFY TELECOM S.L. 
Exp. 2019AMB022846 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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TRIGA S. A. 
Exp. 2019AMB028709 

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

VISUAL INTERBYTE S.L. 
(VISOPHY) 
Exp. 2019AMB027503 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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VITAMINA BUSINESS 
INVERSORS S.L. 
(FINLÀNDIA CULTURAL 
CONSULTING) 
Exp. 2019AMB028696 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 
 

CONSELL DE GOVERN DE 28  DE MARÇ  DE 2019 
 

   

  
 

22 

XTRACT LOGISTICS S.L.O. 
Exp. 2019AMB027153 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques externes Realització de pràctiques 
d'estudiants de la Universitat 
d'Alacant 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretària General 

 

 
Alacant, 20 de març de 2019 

 

 
 


