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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AMFI ASOCIACION PARA LA 
INTEGRACION 
SOCIOLABORAL DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA Y 
SENSORIAL 
Exp. 2020CON055117 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 

ANA ORTS SALIDO 
Exp. 2020CON058528 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
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 

ANTONIO ARAN GARCIA  
(JJMAS) 
Exp. 2020CON060671 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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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ANTONIO RAMON LOPEZ 
Exp. 2020CON058560 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
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 
 

ASOCIACION ANILIA 
Exp. 2020CON060652 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

ASOCIACION ASPERGER 
ALACANT (ASPALI) 
Exp. 2020CON064339 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

ASOCIACION DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 

4 anys des de la data de l'última 
signatura. En qualsevol moment i abans 
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AZLHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS MIGUEL 
HERNANDEZ, ASENA 
Exp. 2020CON055098 

Universitat d'Alacant OCUPACIÓ de la finalització del termini anterior, les 
parts podran acordar de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

ASOCIACION FAMILIARES Y 
AMIGOS DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER DE ALICANTE 
Exp. 2020CON055198 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

ASOCIACION INTEGRA-T 
Exp. 2020CON055177 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

ASOCIACION PRO SALUT 
MENTAL AFAENPAL 
Exp. 2020CON060676 

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 
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parts podran acordar de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 

ASOCIACION PRO-
DISCAPACITADOS 
PSIQUICOS DE ALICANTE, 
APSA 
Exp. 2020CON055085 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

AJUNTAMENT D'AGOST 
Exp. 2020CON064206 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

AJUNTAMENT D'AIGÜES 
Exp. 2020CON060601 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
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de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

AJUNTAMENT DE BENIDORM 
Exp. 2020CON055928 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

AJUNTAMENT DE CAUDETE 
Exp. 2020CON060634 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

AJUNTAMENT DE 
COCENTAINA 
Exp. 2020CON060666 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
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això, 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 
 

AJUNTAMENT DE DOLORES 
Exp. 2020CON055184 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

AJUNTAMENT DEL CAMPELLO 
Exp. 2020CON061415 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

AJUNTAMENT D'ELX 
Exp. 2020CON055157 

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

AJUNTAMENT DE MONOVER 
Exp. 2020CON055025 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

AJUNTAMENT D'ONIL 
Exp. 2020CON055107 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

AJUNTAMENT DE QUINTANAR 
DEL REY 
Exp. 2020CON058544 

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

AJUNTAMENT DE LA VILA 
JOIOSA 
Exp. 2020CON064348 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

AJUNTAMENT DEL POBLE 
NOU DE BENITATXELL 
Exp. 2020CON054985 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

CARMEN GARCIA MANRESA 
Exp. 2020CON058554 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
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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CASA BOQUERA, S.L. 
Exp. 2020CON058520 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
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 
 
 

CENTRE D'INVESTIGACIONS 
ENERGETICAS, 
MEDIAMBIENTALS I 
TECNOLOGICAS, CIEMAT 
Exp. 2020CON064296 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, comunicant-ho per 
escrit amb almenys 3 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per 
finalitzat 
 

CLARKE, MODET & Cª 
Exp. 2020CON058522 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
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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COMUNIDAD NATZARET 
NATZARET  FUNDACION  DEL 
P FONTOVA SJ 
Exp. 2020CON055191 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

CONSULTORES  
FINANCIEROS Y 
PSICOLOGIA JURIDICA, S.L. 
Exp. 2020CON060660 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

DELUX HOUSE 
CONSTRUCCIONES, SL 
Exp. 2020CON064215 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI CONVENI Pràctiques Realització de pràctiques FACULTAT DE FILOSOFIA 4 anys des de la data de signatura. En 
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LINGUISTICI E CULTURALI 
COMPARATI,  UNIVERSITA'  
CA' FOSCARI VENEZIA 
(ITÀLIA) 
Exp. 2020CON058540 

ESPECÍFIC externes d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

I LLETRES qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
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 
 

EL CASTILLO, ATENCIÓN A 
LA DEPENDENCIA SA 
Exp. 2020CON061431 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

FRANCISCO JAVIER MIRA 
BERNABEU 
Exp. 2020CON058516 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
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 
 

FUNDACIÓN DIAGRAMA 
INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 
Exp. 2020CON061416 

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 de manera 
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expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

FUNDACIÓN ELCHE ACOGE 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON055161 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

FUNDACION JUAN CARLOS 
PÉREZ SANTAMARÍA 
Exp. 2020CON055169 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

GREENLAND INSTITUTE OF 
NATURAL RESOURCES 
(GROENLÀNDIA) 
Exp. 2020CON058550 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
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anys addicionals. No obstant això, 
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 
 
 

HEIS GLOBAL, SL 
Exp. 2020CON058559 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
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, 
MATILDE ISABEL SAVAL 
SANCHIS 
Exp. 2020CON055073 

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 l'última 
signatura. En qualsevol moment i abans 
de la finalització del termini anterior, les 
parts podran acordar de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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,  
PADIMA TEAM, S.L.P. 
Exp. 2020CON055105 

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 l'última 
signatura. En qualsevol moment i abans 
de la finalització del termini anterior, les 
parts podran acordar de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
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això, 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 D'INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA I BIOMÈDICA 
D'ALACANT 
Exp. 2020CON058526 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
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 
 

JOSE LUIS MIRALLES 
ZAMORA (LABORATORI 
MIRALLES ZAMORA) 
Exp. 2020CON064319 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

LINO ROSELLO, SL 
Exp. 2020CON061421 

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

MANCOMUNIDAD LA VEGA 
Exp. 2020CON060596 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
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 
 

MAYTE GIL GARCIA 
(ADMINISTRACIÓN DE 
FINCAS) 
Exp. 2020CON055111 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

MINISTERI DE L'INTERIOR 
Exp. 2020CON055219 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la seua publicació en el  
BOE En qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals.  
 

MISTRAL FERTILITY  
CLINICS, SL 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 

4 anys des de la data de l'última 
signatura. En qualsevol moment i abans 
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Exp. 2020CON061422 Universitat d'Alacant EMPRESARIALS de la finalització del termini anterior, les 
parts podran acordar de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

NIEVES QUADRA COSTÓS 
Exp. 2020CON061426 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

PATRICIA TAMARGO ABAD 
Exp. 2020CON058537 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
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 
 

PRM-PROGRAMA DE 
REINSERCION DE MUJERES 
Exp. 2020CON055152 

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 de manera 
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expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

PROTECCIÓN GERIÁTRICA 
2005, SL 
Exp. 2020CON064326 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

QUIRANTE FRUITS, S.L. 
Exp. 2020CON058547 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
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 
 
 

RESIDENCIA DE 3a EDAD 
ASILO DE SAN JOAQUÍN 
Exp. 2020CON058558 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
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anys addicionals. No obstant això, 
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 
 

RESIDENCIA EL PAULAR, SL 
Exp. 2020CON060656 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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 
 

SERVEI DE SALUT DE 
CASTELLA-LA MANXA 
HOSPITAL D'HELLIN 
Exp. 2020CON062543 

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 de manera expressa la 
seua pròrroga per un període de fins a 4 
anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per escrit amb 
almenys 3 mesos d'antelació a la data 
en què pretenga donar-se per finalitzat 
 
 

SILVIA SANCHEZ LOPEZ 
Exp. 2020CON058532 

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

YATER S.L.U. 
Exp. 2020CON061424 

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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, 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,  19 de juny de 2020 

 

 


