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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ADMINISTRACIONES 
AUGE S.L. 
Exp. 2020CON124024 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ADORA GLOBAL, SL 
Exp. 2020CON115788 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ADRIAN GUALDE 
BONMATI 
(CARRASCASTUDIO) 
Exp. 2020CON115784 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

AGRUPACIÓN 
ESPORTIVA SPRINT 
Exp. 2020CON127513 

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 de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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AKADEMISCHES 
GYMNASIUM SALZBURG 
(ÀUSTRIA) 
Exp. 2020CON126457 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

ALICANTE HILLS, SL 
Exp. 2020CON121790 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ANA ISABEL CORTES 
GARCIA 
Exp. 2020CON121631 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ANDRES RODRIGUEZ 
MENDEZ 
Exp. 2020CON121750 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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ANDRÓMEDA IBÉRICA 
AQÜICULTURA  S.L. 
Exp. 2020CON124045 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ASAMBLEA AMISTOSA 
LITERARIA 
Exp. 2020CON121819 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ASISTENCIA 
MEDITERANEO S.L. 
(RESIDÈNCIA 
VIDESALUD I) 
Exp. 2020CON121825 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ASOCIACIÓN ARTEGALIA 
Exp. 2020CON123053 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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ASSOCIACIÓ D'ESPINA 
BÍFIDA I HIDROCEFÀLIA 
D'ALACANT, AEBHA 
Exp. 2020CON116001 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ASSOCIACIÓ 
DIVERSITAT SOCIAL 
INTEGRAL (ADSI) 
Exp. 2020CON121780 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

ASSOCIACIÓ EUROPEA 
D'ADVOCATS 
Exp. 2020CON115839 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ASSOCIACIÓ 
SOLIDARITAT 
PERIFÈRIES DEL MÓN 
Exp. 2020CON127588 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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



 

 

   
  

 

CONVENIS  DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 29 DE SETEMBRE DE 2020 
 

   

  
 

5 
 

AUDIFIEL, SL 
Exp. 2020CON127754 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

AUTOTRANSPORTE 
TURISTICO ESPAÑOL 
S.A. 
Exp. 2020CON127775 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

AVANZA SOLUCIONES 
DE COMUNICACION. 
Exp. 2020CON124094 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

AJUNTAMENT D'ALCOI 
Exp. 2020CON123924 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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AJUNTAMENT DE L'ALFÀS 
DEL PI 
Exp. 2020CON124008 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

AJUNTAMENT DE 
NOVELDA 
Exp. 2020CON116100 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

AJUNTAMENT DE PETRER 
Exp. 2020CON121525 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

BEGUERRILLA S.L. 
Exp. 2020CON127595 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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BLUEMED TOURS S.L. 
Exp. 2020CON123061 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

BONNYSA 
AGROALIMENTARIA, SA 
Exp. 2020CON116020 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

CAIXA RURAL CENTRAL, 
SOCIETAT COOPERATIVA 
DE CRÈDIT 
Exp. 2020CON127466 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

CALCONUT, S.L. 
Exp. 2020CON121660 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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CENTRO MEDICO LA 
CREUETA S.L. 
Exp. 2020CON124219 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

CENTRE SUPERIOR 
D'IDIOMES DE LA 
UNIVERSITAT 
D'ALACANT, SAU 
Exp. 2020CON123048 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

CEOEM CONSULTORES Y 
ASESSORES SL 
Exp. 2020CON127607 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

CLÍNICA SALUDATE S.C. 
Exp. 2020CON121710 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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CLUB AMICS DEL 
BASQUET 
Exp. 2020CON124259 

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

CONFRARIA DE 
PESCADORS SANT PERE 
DE CASTELLÓ 
Exp. 2020CON116040 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

COL·LEGI JOSE 
ARNAUDA 
Exp. 2020CON121760 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

COL·LEGI ESCLAVES SCJ 
ALCOI 
Exp. 2020CON126374 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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COMPLYNOW  B.V. 
HOLANDA (PAÏSOS 
BAIXOS)) 
Exp. 2020CON123906 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

CORPORATIVE DESIGN & 
APLICACIONS, S.L. 
Exp. 2020CON115904 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

CREU ROJA ESPANYOLA 
ALACANT 
Exp. 2020CON126474 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

DESAFIO LEVANTEMOS 
CHILE (XILE) 
Exp. 2020CON126477 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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DIGITAL LATAM GMBH 
(ALEMANYA) 
Exp. 2020CON123662 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

E-CONSULTING 
ABOGADOS & 
GESTORES, S. A. 
Exp. 2020CON121506 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ELENA PETROVA KIROVA 
Exp. 2020CON127765 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ESTRATEGIAS DEL 
INGENIO, SL 
Exp. 2020CON127815 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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EVATHINK  S.L. 
Exp. 2020CON123982 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

FACHHOCHSCHULE 
SALZBURG / SALZBURG 
UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES (ÀUSTRIA) 
Exp. 2020CON126444 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

FACULDADE DE LETRAS 
DA UNIVERSIDADE DE 
LISBOA (PORTUGAL) 
Exp. 2020CON126450 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

FERRER ASOCIADOS 
2015 SLP 
Exp. 2020CON115817 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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FILIAS DESARROLLO 
COMUNITARIO S.L. 
Exp. 2020CON127737 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

FUNDACIÓN ASILO DE 
NTRA.SRA. DE LOS 
DOLORES, SAN JOAQUIN 
Y STA. ANA 
Exp. 2020CON126464 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

FUNDACIÓ EMPRESA 
UNIVERSITAT 
D'ALACANT DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA (FUNDEUN) 
Exp. 2020CON121732 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

FUNDACIÓ GLOBAL 
NATURE 
Exp. 2020CON127662 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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FUNDACIÓ NORAY - 
PROJECTE HOME 
ALACANT DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON126396 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

FUNDACIÓ SALUD Y 
COMUNIDAD 
Exp. 2020CON123801 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

FUNDACIÓ SANT 
FRANCESC DE BORJA 
PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 
Exp. 2020CON127701 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

GABRIEL GUIJARRO 
CEBRIÁN (ASESORÍA 
SAN AGUSTÍN) 
Exp. 2020CON127670 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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GAMEFORGE 4D GMBH 
(ALEMANYA) 
Exp. 2020CON126470 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

GARBENA,  S.L. 
Exp. 2020CON121451 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

GAVINA SIMBAC, SL 
Exp. 2020CON123968 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

GOLIAT CONSULTING, 
SLNE 
Exp. 2020CON127478 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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GONZALEZ  DIEGUEZ  
ABOGADOS S.L.P. 
Exp. 2020CON123955 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

IBERMUTUAMUR, MÚTUA 
COL·LABORADORA AMB 
LA S. S. Nº274 
Exp. 2020CON116128 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI,  
 
JOSE LUIS LOPEZ 
ALBERCA 
Exp. 2020CON116064 

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

ILLUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI, 
 
ADVOCATS ALTEA, 
IVORRA & DE 
TRAZEGNIES, S.L. 
Exp. 2020CON121685 

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 de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI,  
 
ALICANTE TRADEMARK 
PROFESIONALES, S.L. 
(LOPEZ GIMENEZ 
TORRES) 
Exp. 2020CON121652 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI,  
 
CBM LAWYERS, S.L. 
Exp. 2020CON115942 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI,  
 
DANIEL VINACHES 
ALMIÑANA 
Exp. 2020CON121675 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI,  
 
FERRANDEZ GIMENEZ 
ADVOCATS 
Exp. 2020CON123023 

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 de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI,  
 
GUILL CRESPO 
ABOGADOS SL 
Exp. 2020CON123034 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS 
D'ALACANT, ICALI,  
 
MANUEL RAMON RIVES 
FULLEDA 
Exp. 2020CON115878 

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

INSTITUT MUNICIPAL DE 
SERVEIS SOCIALS DE 
L'AJUNTAMENT D'ELDA 
Exp. 2020CON115724 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

INTERMUNDO 
COMUNICACIÓN, SLU 
Exp. 2020CON127429 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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JAVIER GEJO GARCIA 
Exp. 2020CON127421 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

JOSE ANDRES VICENTE 
LOPEZ (ESTUDIO 
CREATIVO RISE) 
Exp. 2020CON127655 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

JOVITA RAQUEL 
CAYOTOPA DIAZ 
Exp. 2020CON127648 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

JUANA ARENAS 
PARREÑO 
Exp. 2020CON123043 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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KIRRIBILLI S.L.P. 
Exp. 2020CON127681 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

LA UNIÓN ELECTRO 
INDUSTRIAL S.L.U. 
Exp. 2020CON124070 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

LABORATORIOS 
TECNOLÓGICOS  DE 
LEVANTE, S.L. 
Exp. 2020CON121754 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

MARIA CAMPILLO 
SANCHEZ (FREE 
WALKING TOURS 
ALICANTE) 
Exp. 2020CON121771 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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MARIANO C. MOMPEAN 
MORALES  
(UP>ACADEMIA) 
Exp. 2020CON127787 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

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

MEDICUSMUNDI 
MEDITERRÀNIA 
Exp. 2020CON126358 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

METAENLACE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN, S.L. 
Exp. 2020CON123016 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ RUIZ 
Exp. 2020CON127449 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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MOVEMO IBÉRICA S.L. 
Exp. 2020CON124166 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

NOGUEROL ABOGADOS 
SLP 
Exp. 2020CON127379 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ONLINE TRADUCTORES 
SL 
Exp. 2020CON124275 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ÓPTICA LEÓN SLU 
Exp. 2020CON115761 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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ORGANISME AUTÒNOM 
MUNICIPAL HOSPITAL 
ASIL SANTA MARTA 
Exp. 2020CON115986 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

PAULE CHEMICAL, SLU 
Exp. 2020CON124354 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

PLAZA PUERTA DEL MAR 
S.A. (HOTEL SPA PORTA 
MARIS & SUITES DE LA 
MAR BY MELIA) 
Exp. 2020CON123889 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

PLUSMARKA GLOBAL  
S.L.O. 
Exp. 2020CON127410 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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PLYSTD, SCP 
(PLAYSTUDIO) 
Exp. 2020CON115772 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

PUERTOLLANO  
ACTUALIDAD, S.L. 
Exp. 2020CON116144 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

QI ARROW ASSESSMENT 
S.L. 
Exp. 2020CON127438 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

ROOKIEBOX  S.L. 
Exp. 2020CON121698 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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RPMV ARQUITECTOS E 
INGENIEROS 
Exp. 2020CON127733 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

SILVIA ESPINOSA GINER  
(CENTRE ÒPTIC MÍRAME) 
Exp. 2020CON123868 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS A.I.APPS 
SL 
Exp. 2020CON123008 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

SVM SERVICIOS 
JURÍDICOS, SL 
Exp. 2020CON115808 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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TUTTO PICCOLO S.A.O. 
Exp. 2020CON127716 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

UNIÓ DE DIABÈTICS 
D'ALACANT (UDA) 
Exp. 2020CON115853 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

UNIVERSITAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS DE 
VIENA (INSTITUT DE 
LLENGÜES 
ROMÀNIQUES) 
(ÀUSTRIA) 
Exp. 2020CON126438 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

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

UNIVERSITATEA DIN 
CRAIOVA (ROMANIA) 
Exp. 2020CON124115 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini anterior, les parts 
podran acordar de manera expressa la seua pròrroga per 
un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació 
a la data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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UTE EDAR IBI I VILLENA 
Exp. 2020CON119127 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

WEPALL ROBOT EASY 
TOOLS S.L. 
Exp. 2020CON124325 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

 

 
 
Esther Algarra Prats 
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