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ENTITAT TIPUS DE 

CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ABADEGUI, S.L. 
Exp. 2020CON026889 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

AFI CONSULTORS DE 

LES ADMINISTRACIONS 

PUBLIQUES, S. a. 
Exp. 2020CON025961 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 

D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

AFITECO CONSULTING, 
S.L.L. 
Exp. 2020CON026996 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 

data en què pretenga donar-se per finalitzat 

AGROTERRA 
TECNOLOGIAS 
AGRÀRIES, S.L. 

Exp. 2020CON023621 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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AJUNTAMENT DE 
TARREGA 

Exp. 2020CON026992 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ALEJANDRO CARRION 
TOMAS 
Exp. 2020CON026885 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ÀNIMA MATERS  SHOES 
S.L. 
Exp. 2020CON022102 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

AMPERTEC ENERGY S.L. 

Exp. 2020CON019901 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 

D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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ANTONIA RODRIGUEZ 
QUESADA (VIATGES 
VALL) 

Exp. 2020CON022012 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ASOCIACION DONES 
AFECTADES PER 
CANCER MAMA D'ELX I 
COMARCA (AMACMEC) 

Exp. 2020CON028772 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

ATOM ESPAÑA INT S.L. 
Exp. 2020CON019992 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

AJUNTAMENT D'ORIOLA 

Exp. 2020CON020142 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 

D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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BATOR PREVENCION, 
S.L. 

Exp. 2020CON028779 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

B-FITNESS 
ENTRENAMENT I  
SALUT S.L. 
Exp. 2020CON027006 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT D'EDUCACIÓ 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

BOMBON BOSS, S.L. 
Exp. 2020CON026884 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

CENTRE 
D'EXCEL·LÈNCIA DE 
L'OTAN CONTRA 

ARTEFACTES 
EXPLOSIUS 
IMPROVISATS 
Exp. 2020CON026986 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 

D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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COL·LEGI SAN AGUSTIN 
D'ALACANT (AGUSTINS) 

Exp. 2020CON025974 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

COL·LEGI SANTA ANA 
Exp. 2020CON019913 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

COMERCIAL PRIETO 
CERDAN, S.L. 
Exp. 2020CON022146 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

CONSELL DE LA 
RESIDÈNCIA D'ANCIANS 

LA NOSTRA SENYORA 
DE LES NEUS D'ASP 
Exp. 2020CON026894 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 

DE LA SALUT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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CORATLAN, S.L. 
Exp. 2020CON028782 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 

EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

COTA AMBIENTAL, SL 
Exp. 2020CON022108 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE FILOSOFIA I 
LLETRES 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

DESENVOLUPAMENT 

LOCAL I TURISTICO 
AVANZATOUR S.L. 
Exp. 2020CON026905 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

DOMINGO SERNA 
CONSTRUCCIONES 

METALICAS, S.L. 
Exp. 2020CON020003 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 

SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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EXCLUSIVES YUMAS 
S.L. 

Exp. 2020CON023636 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 

OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

FASOLUS RESORT, S.L. 
Exp. 2020CON022118 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

FONTILLES, FUNDACIO 

DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2020CON025330 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

FUNDACION DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA LA 

NOSTRA SENYORA DE 
LA PIETAT 
Exp. 2020CON028788 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 

D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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FUNDACION 
PROMOTORA DE 
L'HABITATGE (FUPROVI) 

Exp. 2020CON023625 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

GALAN &  ASSOCIATS 
CONSULTORS, S.L. 
Exp. 2020CON025398 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

GARETH RHYS-JONES 
LOPEZ 
Exp. 2020CON028795 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

GBX GLOBAL PROJECTS, 

S.L. 
Exp. 2020CON023666 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 

D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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GERIATRICO  
DONYA ROSA, S.L. 

Exp. 2020CON028792 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT D'EDUCACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

GESEM AUDITORS I 
EXPERTS COMPTABLES, 
S.L.P. 
Exp. 2020CON028741 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

GROW COMUNICACION,  
S. a. 
Exp. 2020CON028769 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

GRUP NORMEX DE 
PROTECCION CONTRA 

INCENDIS, S.L. 
Exp. 2020CON022046 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 

ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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GRUP PUNT MX, S.L. 
Exp. 2020CON022144 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 

EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
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 MANUEL RUBIO 

GARCIA 
Exp. 2020CON025407 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
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,  
 
TODEREN CONSULTORS 
S.L. 

Exp. 2020CON022003 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 

externes d'estudiants del 
Màster Universitari en 
Advocacia 

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

INDEXEO MÀRQUETING, 

S.L. 
Exp. 2020CON023634 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 

D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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INGETEAM  POWER  
TECHNOLOGY, S. a. 

Exp. 2020CON026982 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

INSTITUT CERVANTES 
Exp. 2020CON026876 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE FILOSOFIA I 
LLETRES 

4 anys des de la seua inscripció en el Reg. E. 
estatal d'Org. i Inst. de Coop. i publicat en el BOE. 

En qualsevol moment i abans de la finalització del 
termini anterior, les parts podran acordar de 
manera expressa la seua pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-lo per escrit amb almenys 1 mes 
d'antelació a la data en què pretenga donar-se per 

finalitzat 

INSTITUT REGIONAL 
D'INVESTIGACION I 
DESENVOLUPAMENT 
AGROALIMENTARI I 

FORESTAL DE 
CASTELLA-LA MANXA 
Exp. 2020CON028764 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

INVERSIONS CESERTO, 
SL 
Exp. 2020CON022077 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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IVNOSYS SOLUCIONS, 
S.L.O. 

Exp. 2020CON028758 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 

EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

JONATHAN XAVIER 
SANTOS DELGADO 
(SANTS ASSESSORS) 
Exp. 2020CON019995 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

JORGE SANUS PASTOR 
Exp. 2020CON022113 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

JOSE ANTONIO RUIZ 

GARCIA 
Exp. 2020CON019905 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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JURADO GERMANS, S.L. 
Exp. 2020CON023660 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 

OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

MARIA ELENA PEREZ 
ALONSO 
Exp. 2020CON025984 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 17/6/2019) 

Ampliació 
del 
clausulat 

El compromís de signar 
un nou conveni o 

addenda on es 
reflectisquen els 
compromisos que 
assumeix cadascuna de 
les parts, si s'aprova una 
nova regulació sobre la 
inclusió en el Règim 

General de la Seguretat 
Social, dels estudiants 
que realitzen pràctiques 
remunerades. 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

Des de la data de signatura fins al  16/06/2023. 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-lo per escrit amb almenys 2 mesos 

d'antelació a la data en què pretenga donar-se per 
finalitzat) 

MARINE SOUL 
COMPANY, S.L. 
Exp. 2020CON023639 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 

data en què pretenga donar-se per finalitzat 

MARPLANNI S.L.O. 
Exp. 2020CON025966 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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MAYRA LACRUZ 
Exp. 2020CON023630 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 

EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

MEDICOS SENSE 
DAVANTERES ESPANYA 
Exp. 2020CON026897 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE FILOSOFIA I 
LLETRES 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

MENDOZA 

GASTRONOMIA 
COL·LECTIVA, S.L. 
Exp. 2020CON023617 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

MERCATREMOL 

ALACANT 
Exp. 2020CON019988 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 

D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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MIGUEL ANGEL ROBLES 
PEREA 

Exp. 2020CON028747 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 

EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

NA XAMENA HOTEL 
HISENDA S.A. 
Exp. 2020CON028743 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

NOZION BECOME 
DIGITAL, S.L. 
Exp. 2020CON026974 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

PARCITANK, S. a. 

Exp. 2020CON023656 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 

SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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PASCUAL GINER IVARS 
Exp. 2020CON022010 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

PECALLAMAS, S.L. 
Exp. 2020CON027003 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

PINECA (LITUÀNIA) 
Exp. 2020CON028753 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

PATUFETS SERRANO 8 

S.L.L. 
Exp. 2020CON028746 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 

DE LA SALUT 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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PIZZA REDONA, S.L. 
Exp. 2020CON025387 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

 
Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 
 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 

EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

PROGRESI 
CONSULTORS, S.C. 
Exp. 2020CON019989 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

QUÒRUM BUSINESS 
SERVICES S.L. 
Exp. 2020CON022126 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

RAMAL JARDINERIA  &  

PAISATGISME, S.L. 
Exp. 2020CON026882 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 

D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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REVOR ASSESSORS I 
CONSULTORS, S.L. 

Exp. 2020CON022006 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 

EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

RIBERA SALUT 
TECNOLOGIES S.L.O. 
Exp. 2020CON022147 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

SERVI CAMPELLO, S.L. 
Exp. 2020CON025390 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

TELECOMUNICACION DE 

LLEVANT, SL 
Exp. 2020CON026978 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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TODOELECTRICO 
SUBMINISTRAMENTS I 
INSTAL·LACIONS S.L. 

Exp. 2020CON019895 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 

OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

UNIVERSITAT PAIS 
BASC/EUSKAL HERRIKO 
UNIBERSITATEA 
Exp. 2020CON025957 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE CIÈNCIES 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

VESICA PEIXOS 
FOOTWEAR, S.L. 
Exp. 2020CON025964 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

VIACHESLAV CHERNOV 

(ENOTECA VINART) 
Exp. 2020CON025384 

CONVENI 

ESPECIFIC 

Pràctiques 

externes 

 
Realització de pràctiques 

d'estudiants de la 
Universitat d'Alacant 
 

FACULTAT DE FILOSOFIA I 

LLETRES 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 
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VOIASH DISCOVER 
INTERNATIONAL, S.L. 

Exp. 2020CON019897 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d'estudiants de la 

Universitat d'Alacant 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 

EMPRESARIALS 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 

moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
per escrit amb almenys 2 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se per finalitzat 

WOLABU 
COMUNICACIONS S.L. 
Exp. 2020CON022134 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

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

anterior, les parts podran acordar de 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-lo 
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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