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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

A.M.E.R.I.C.A. 
INSTALACIONES, SL 
Exp. 2020CON047075 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

 
 
 
 
 
Pràctiques 
externes 
 
 
 
 
 
 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
Y ENFERMOS DE PARKINSON 
Y OTRAS ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS DE 
VILLAROBLEDO 
Exp. 2020CON051198 

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 DE BENISSA 
Exp. 2020CON045093 

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 l’última signatura. 
En qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà 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 COIX 
Exp. 2020CON047192 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de l’última  signatura. 
En qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà 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 XIXONA 
Exp. 2020CON047059 

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

ESCOLA JOVIAT 
Exp. 2020CON051202 

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. 

FUNDACIÓ JARDÍN BOTÁNICO 
DE CASTILLA-LA MANCHA 
Exp. 2020CON047071 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 

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

GANDIA BLASCO SA 
Exp. 2020CON050508 

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

GEOCYL CONSULTORIA, SL 
Exp. 2020CON048311 

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 l’última signatura. 
En qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà 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 CAMALEON CREATIVOS, 
SL 
Exp. 2020CON051172 

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. 
 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del FACULTAT DE DRET 4 anys des de la data de signatura. En 

qualsevol moment i abans de la finalització 
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ICALI,  
 
JAVIER BELTRÁN DOMÉNECH 
Exp. 2020CON051194 

màster universitari en 
Advocacia 

del termini anterior, les parts podran 
acordar expressament la pròrroga d’aquest 
per un període de fins a 4 anys addicionals. 
No obstant això, qualsevol de les parts 
podrà 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 D’ECOLOGIA 
LITORAL 
Exp. 2020CON047939 

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

JAVIER SERNA GALIPIENSO 
(LINGUA CENTRE D’ESTUDIS) 
Exp. 2020CON051183 

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. 
 
 

MOTO BOOMM 2004 SL 
Exp. 2020CON051180 

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

ROS CREMADES, SL 
Exp. 2020CON051208 

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. 
 

RUBISAN PPROYECTOS Y 
SERVICIOS INMOBILIARIOS 
SL 
Exp. 2020CON051211 

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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SIEN PLANIFICACION 
INTELIGENTE, SL 
Exp. 2020CON047067 

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

VEO JMC, SL 
Exp. 2020CON051176 

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. 
 

VICTORIA KISELEVA 
Exp. 2020CON048811 

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 l’última signatura. 
En qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà 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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WSB QUALITY COURTS, SL 
Exp. 2020CON051191 

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, 25 de maig del 2020 

 

 


