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AFA XIXONA I 

COMARCA 
Exp. 2021CON140313 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

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

AGADEA 
Exp. 2021CON144937 

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 

AGRUPACION DE 
INMUEBLES T, SL 
Exp. 2021CON138686 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 

data en què pretenga donar-se per finalitzat 

AJUNTAMENT DE 
FAGECA 
Exp. 2021CON146073 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

AKUTUN PATAGONIK, 
SL, CHECK IN TRAVEL 
ELDA 
Exp. 2021CON144957 

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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ALAMO 96, SL 
Exp. 2021CON140356 

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 

ALICANTE 

GASTRONOMICA 

SOLIDARIA 
Exp. 2021CON145967 

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 

APARTAMENTOS 

QUINTANA SL 
Exp. 2021CON138385 

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 

AQUAMBIENTE 
SERVICIOS PARA 

SECTOR DEL AGUA SAU 
Exp. 2021CON144887 

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 

ARA Y ASOCIADOS SVA, 
SL 

Exp. 2021CON137291 

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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ASC AUREA 
AUDITORES, SLP. 
Exp. 2021CON145976 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

ASISTENCIA JURIDICA 

AGROFRAME SL 
Exp. 2021CON140290 

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 

ASSOCIACIÓ 

EMPRESARIAL 
D’INVESTIGACIÓ. 
CENTRE TECNOLÒGIC 
DEL MOBLE I LA FUSTA 
DE LA REGIÓ DE 

MÚRCIA 
Exp. 2021CON138374 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 

Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 

OCUPABILITAT 

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

abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 

data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ASSOCIACIÓ IMAJOVEN 
ALACANT 

Exp. 2021con145933 

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 MARAES 
Exp. 2021CON138703 

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 
PARKINSON ELX 
Exp. 2021CON153338 
 
 

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 

AJUNTAMENT 

D’ALFAFARA 
Exp. 2021CON138051 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

AJUNTAMENT 
D’ALCAZAR DE SAN 

JUAN 
Exp. 2021CON138043 

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 

AJUNTAMENT DE 
FINESTRAT, IL·LUSTRE 

COL·LEGI D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI 
Exp. 2021CON136801 

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 

AJUNTAMENT DE 
MUTXAMEL 
Exp. 2021CON138030 

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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AJUNTAMENT DE 

SARAGOSSA 
Exp. 2021CON151541 

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 

AZ ADVOCATS CB 

Exp. 2021CON139608 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

data en què pretenga donar-se per finalitzat 

BANC SABADELL SA 
Exp. 2021CON141846 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Pràctiques externes de 
l’alumnat de la UA 

seleccionat en el marc del 
Programa de Mentoria i 
Pràctiques Externes que 

desenvolupen les dues 
entitats. 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

Des de la data de la signatura i tindrà una vigència fins al 
30 de setembre del 2022. En qualsevol moment i abans de 
la finalització del termini anterior, les parts podran acordar 

expressament la pròrroga d’aquest per un període d’un any 
acadèmic, que finalitzaria el 30 de setembre del 2023. 
No obstant això, qualsevol de les parts podrà denunciar el 

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

BEATRIZ LÓPEZ LÓPEZ 
(THE ARCHITECT MATE) 
Exp. 2021CON138676 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 

data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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BELEN OLMEDO 
CARRASCO (CLÍNICA 
DEABONA) 
Exp. 2021CON138353 

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 

BENITELMO, SL 

Exp. 2021CON140258 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 

D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

data en què pretenga donar-se per finalitzat 

BLUE SEA 

LABORATORIES SL 
Exp. 2021CON151521 

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 

BODEGAS CÉSAR 
VELASCO, SL 
Exp. 2021CON138007 

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 

BOWLING ALICANTE, SL 
Exp. 2021CON139848 
 

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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CARELIVE (SOCIETAT 
D’ATENCIÓ I AJUDA A 

LA DEPENDÈNCIA, SL 
Exp. 2021CON144892 
 

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 

CARMEN MARIA 
ESPAÑOL GIGANTE 
Exp. 2021CON135895 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

data en què pretenga donar-se per finalitzat 
 
 

CENTRE D’ESTUDIS 
RURALS I 
D’AGRICULTURA 

INTERNACIONAL, CERAI 
Exp. 2021CON145487 

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 

CENTRE MÈDIC SALUS 
BALEARS, SL 
Exp. 2021CON138016 

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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CERAMICA MAYOR SA 
Exp. 2021CON137943 

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 
 
 

CHEF MAESTRO 

HORECA SL 
Exp. 2021CON138635 
 

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 
 

CERCLE D’ECONOMIA 
DE LA PROVÍNCIA 
D’ALACANT- 

CLADEMARK 
Exp. 2021CON140363 

 

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 

CLARIOS IBERIA P&D, 
SL 

Exp. 2021CON140876 
 

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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CLUB ESPORTIU RARI 

NANTES LUCENTUM 
ALACANT 
Exp. 2021CON138335 

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 
 

CLUB NÀUTIC ALACANT 
COSTA BLANCA 
Exp. 2021CON144974 

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 
 

COMPLEX HOSPITALARI 
UNIVERSITARI 

D’ALBACETE 

Exp. 2021CON144913 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants del Grau en 

Biologia 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 

CONSELL DE CÀMERES 

OFICIALS DE COMERÇ, 
INDÚSTRIA, SERVEIS I 
NAVEGACIÓ DE LA COM. 
VALENCIANA 

Exp. 2021CON153728 

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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CONSTRUCCIONES 
ROCACE SL 
Exp. 2021CON145464 

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 
 
 

CONSTRUCTORA 
PALMACANA SL(VIK 

GRAN HOTEL COSTA 
DEL SOL) 
Exp. 2021CON138650 

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 
 
 

COVES ENERGY 
SOLUTIONS SL 
Exp. 2021CON137220 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

data en què pretenga donar-se per finalitzat 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

ALBACETE 

Exp. 2021CON144988 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d’estudiants de la 

Universitat d’Alacant. 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

1 any 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 1 any addicional. 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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DAVID CHRISTI MOLINA 
GALIANA 
Exp. 2021CON145559 
 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

DEC COMUNICACION SA 

Exp. 2021CON139548 

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 

DEPARTAMENT DE 
CULTURA, PATRIMONI I 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
DEL CONSELL DE 
MALLORCA - MUSEU DE 
MALLORCA 

Exp. 2021CON139581 

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 

DESENVOLUPAMENT 

D’ANÀLISIS I SERVEIS 
AMBIENTALS, SL 
Exp. 2021CON140889 
 

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 

DESARROLLOS 
TECNOLOGICOS 
PROTEO, SL 
Exp. 2021CON145884 
 

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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DESPERTAR 
Exp. 2021CON146278 

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 
 

DIEGO BASCUÑAN 
FERNANDEZ 
Exp. 2021CON145507 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

DROPI DEVELOPMENT, 
SL 
Exp. 2021CON144971 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

ELENA TUR SÁNCHEZ 
Exp. 2021CON145608 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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ELITE BAGS, SL 
Exp. 2021CON138693 

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 
 

ENBIM DESARROLLOS, 
SL 
Exp. 2021CON140298 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

ENRIQUE MÚÑOZ 
SANSANO 
(WELLNESSGYM) 
Exp. 2021CON146291 

 

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 

ESCALA ARQUITECTURA 
Y DISEÑO SCP 

Exp. 2021CON140339 
 

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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ESTUDIO TECNICO 
ALMANSA, SL 
Exp. 2021CON137302 

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 
 

EVERGREEN OAK, SL 
Exp. 2021CON140343 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

EVIL ZEPPELIN, SL 
Exp. 2021CON140267 

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 

EVOSEGUR, SL 
Exp. 2021CON139437 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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FADIT, FEDERACIÓ 
ALACANTINA DE 
DESENVOLUPAMENT I 
INNOVACIÓ 
Exp. 2021CON138444 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

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

FAMLIDAY TECHNOLOGY 

SL 
Exp. 2021CON139926 
 

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 

FAUSTINO CESAR 
ALONSO PUIG 

Exp. 2021CON139470 

 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

FC SUD SELECTIVE 
AUTOMOBILES B2CARS, 

SL 
Exp. 2021CON140871 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Pràctiques 

externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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FERNANDO RIVAS 
SENDRA 
Exp. 2021CON138422 

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 
 

FONTANERIA JARDÍN 
BOTÁNICO, SL 
Exp. 2021CON140180 

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 

FUNDACIÓ PRIVADA 
PER A LA CONSERVACIÓ 
I RECUPERACIÓ 
D’ANIMALS MARINS 

(CRAM) 

Exp. 2021CON144846 

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 
MONASTERIO SANTA 
MARIA LA REAL DE 
VALDEIGLESIAS – 

AJUNTAMENT DE 
PELAYOS DE LA PRESA 
Exp. 2021CON140326 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 

Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 

OCUPABILITAT 

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

les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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FUNDACIÓ PER A 
INVESTIGACIÓ EN 

ETOLOGIA I 
BIODIVERSITAT (FIEB) 
Exp. 2021CON145564 
 

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 SANTA 

MARIA LA REAL DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC 
Exp. 2021CON140878 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

GAE POMARES, SL 
Exp. 2021CON153388 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

GARBER WEB 
SOLUTIONS, SL 
Exp. 2021CON153684 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 

Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 

OCUPABILITAT 

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

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

MEDITERRANEO, SL 
Exp. 2021CON144982 
 

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 
 

GESTIMED LEVANTE, SL 
Exp. 2021CON137231 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

GETTINGBETTER 
CREATIVE STUDIO, SL 
Exp. 2021CON137269 

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 

GLOBAL OMNIUM 
MEDIOAMBIENTE, SL 
Exp. 2021CON151384 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 

Universitat d’Alacant. 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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GRUP DROPALIA, SL 
Exp. 2021CON146118 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

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

GRUP FAMILIAR 
REVERTE SÁNCHEZ, SL 
Exp. 2021CON146301 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

HÖGSKOLAN I SKÖVDE 
(SUÈCIA) 
Exp. 2021CON140031 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

HORMIGONES DEL 
VINALOPÓ, SA 
Exp. 2021CON153373 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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HOSPITAL GENERAL 
VIRGEN DE LA LUZ DE 
CONCA 
Exp. 2021CON144926 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants del Grau de 
Nutrició Humana i 
Dietètica 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 

HOTEL MERIDIONAL 
GUARDAMAR, SL 

Exp. 2021CON137992 
 

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 

IDEAS 
MEDIOAMBIENTALES, 
SL 

Exp. 2021CON139483 

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 

IL·LUSTRE COL·LEGI 

D’ADVOCATS 
D’ALACANT, ICALI, 
FRANCISCO ALARCÓN 
BOTELLA (ALARCÓN 
ABOGADOS) 
Exp. 2021CON145584 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
externes d’estudiants del 
Màster Universitari en 

Advocacia. 

FACULTAT DE DRET 

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

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



  

 

   

  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 29 DE JULIOL DE 2021 

 
 

   

  
 

22 
 

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS 

D’ALACANT, ICALI, 
JUAN CARLOS NAVARRO 
VALENCIA 
Exp. 2021CON151492 

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, 
PEREZ Y SAPENA, 
ASOCIADOS 
Exp. 2021CON145960 

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 

INTEREMPLEO ETT, SL 
Exp. 2021CON140928 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

INVERSION ASNAL, SL 
(LIBRERIA 
PYNCHON&Co.) 
Exp. 2021CON145476 

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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ISOMADUA, SL 
Exp. 2021CON153145 
 

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 

JESUS GÓMEZ SL (FLOR 
DE MAYO) 

Exp. 2021CON153355 
 

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 

JOSE MARIA 
MONTESDEOCA VEGA 
(ROBOTDRONICA) 

Exp. 2021CON139600 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 

data en què pretenga donar-se per finalitzat 

JOSE RAUL COELLO 
SOTELO 
Exp. 2021CON139830 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

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

PERPIÑAN (GESTORIA 
ARQUES) 
Exp. 2021CON144835 

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 
 

LÓPEZ Y GONZÁLVEZ 
CONSULTURES, SL 
Exp. 2021CON146088 

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 

LYNX VIEW SL 
Exp. 2021CON140883 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

MANUEL J. NOE 

BERRAQUERO (THE 
UNDERDOG CREATIVE 
STUDIO) 
Exp. 2021CON139857 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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MARIA ESTELA LORENTE 
MARTÍNEZ 
Exp. 2021CON151529 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

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

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

MARIA GRACIELA 

GARCIA SÁNCHEZ 
(RESTAURANT LA 
TORRE) 

Exp. 2021CON135893 

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 

MARTÍNEZ PLANELLES I 
GÓMEZ SOLER 
ABOGADOS SL 

Exp. 2021CON138407 

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 

MAXLINEAR HISPANIA, 
SL 
Exp. 2021CON146136 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 

Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 

OCUPABILITAT 

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

les parts podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 
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MEDIA MOTIVE, SLU. 
Exp. 2021CON145949 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

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

MINSK ONLINE 
MARKETING, SL 
Exp. 2021CON144992 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

MUSEU ESCOLAR DE 
PUÇOL-CENTRE DE 
CULTURA TRADICIONAL 

Exp. 2021CON153317 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

NATUWA SANTUARI 
D’ANIMALS SILVESTRES 
(COSTA RICA) 
Exp. 2021CON139564 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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NEWPYME, SL 
Exp. 2021CON151449 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

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

NORTEMPO EMPRESA 

DE TREBALL 
TEMPORAL,SL 
Exp. 2021CON146166 

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 

ONA SOL SLU 
Exp. 2021CON137208 

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 

PATRONAT MUNICIPAL 
DE TURISME I PLATGES 
D’ALACANT 
Exp. 2021CON139621 

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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PCEX SOURCING 
INDUSTRIES, SL 
Exp. 2021CON145988 

 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

PENTA CENTRE 
D’ANÀLISIS CLINÍQUES, 

SL 
Exp. 2021CON137192 

 

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 

P&L OCIOTRENDS, SL 
Exp. 2021CON138021 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 2 mesos d’antelació a la 

data en què pretenga donar-se per finalitzat 

PROBOT INNOVATION, 
SL 
Exp. 2021CON146309 

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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PROCTER & GAMBLE 
MATARÓ, SL 
Exp. 2021CON139520 

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 
 

PROMOTIONS 

DEVELOPMENTS 
ILLETAS, SA 
Exp. 2021CON146297 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

PROJECTES 
D’ENGINYERIA 
MAURANDI, SL 

Exp. 2021CON138398 

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 

QUINTO ELEMENTO 
BUSINESS SOFTWARE, 
SL 
Exp. 2021CON146315 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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RAINFER, SL (CENTRE 
DE REHABILITACIÓ DE 
PRIMATES) 
Exp. 2021CON144962 
 

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 

RAÚL CARRATALÁ 
ARJONA (LIKERT) 

Exp. 2021CON139534 
 

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 

RED INTERNACIONAL 
DE DESPACHOS 
ASOCIADOS, RIDALAW 

Exp. 2021CON153702 

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 

RISEN ENERGY SPAIN 
SLU. 
Exp. 2021CON137980 

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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ROBERT BOSCH ESPAÑA 
FABRICA MADRID, SA 
Exp. 2021CON151468 

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 
 

ROBERTO SEGURA 
CASTELLÓN (GEOLAB) 
Exp. 2021CON137950 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

ROMEHU, 
CONSULTORES Y 
ASOCIADOS SL 

Exp. 2021CON136779 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

RONTONAR ACEITES, SL 
Exp. 2021CON138563 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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SALDUM VENTURES, SL 
Exp. 2021CON135907 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

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

SARAOS 
COMUNICACIÓN SL 
Exp. 2021CON138666 

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 

SEHOSBIN, SL 
(RESTAURANT. CASA 
LOLA) 

Exp. 2021CON146306 

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 

SENSE BARRERES. 
ASSOCIACIÓ DE 
MALALTIES RARES I  
DISCAPACITAT DE 
PETRER I COMARCA 

Exp. 2021CON145982 

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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SEPIDEH ARNOLD (CEI 
LITTLE LAND) 
Exp. 2021CON137280 

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 
 

SERABECO ASESORES 
SCP 
Exp. 2021CON153276 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

SERVEIS 
EMPRESARIALS 
SERTECO, SLP 

Exp. 2021CON140098 

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 

SICHUAN CHINA YOUTH 
TRAVEL (XINA, 
REPÚBLICA POPULAR)) 
Exp. 2021CON153286 

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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SOCIAL WAY UP, SL 
Exp. 2021CON137295 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

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

SOLANAS GESTIÓN 

GLOBAL , SL 
Exp. 2021CON151396 

 
 

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 

SOM LA LLUM COOP V 
Exp. 2021CON146105 
 

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 

SPHERICAL PIXEL, SL 

Exp. 2021CON136787 

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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STOLLER EUROPE, SLU 
Exp. 2021CON137244 

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 
 

SUMAN SOCIAL, SL 
Exp. 2021CON139445 

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 

ST STINVALORES, SL 
Exp. 2021CON146050 

 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 

Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 

OCUPABILITAT 

 S.T. STINVALORES, SL 
Exp. 2021CON146050 

TAVEX EUROPE SL 
Exp. 2021CON139841 

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 

TEVATOVA, SL 
Exp. 2021CON146023 

 

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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UBIWORK, SL 
Exp. 2021CON137309 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

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

VALMESA CONSULTING 
INMOBILIARIO, SL 
Exp. 2021CON151414 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

VALORACIONES 
MEDITERRANEO, SA 
(VALMESA) 

Exp. 2021CON146313 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

VANESSA REYES 
GARCÍA 
Exp. 2021CON145714 

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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VERDÚ CANTÓ SAFFRON 
SPAIN SL 
Exp. 2021CON144951 

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 
 

VOLTA HOUSING 

INTEGRAL SERVICES, 
SL 
Exp. 2021CON146236 

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 

XOIA SOFTWARE 
DEVELOPMENT, SL 
Exp. 2021CON151437 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

podran acordar expressament la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, si ho 

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

ZEROZERO HUB DE 
COMUNICACIÓN, SL 
Exp. 2021CON140076 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 

Universitat d’Alacant. 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 

OCUPABILITAT 

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

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

ZOFRE SLP (COLÒMBIA) 
Exp. 2021CON146261 
 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

pretenga donar-se per finalitzat 
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7 CLICKS MARKETING 
DIGITAL, SL 
Exp. 2021CON151375 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPABILITAT 

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

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

 

 

 

Esther Algarra Prats 
 

 

 
 
 

Secretària general 
 

 

Alacant, 26 de juliol del 2021 
 

 


