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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
Exp. 2019CON054812 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

ANTONIO LOPEZ EVENTOS 
DEPORTIVOS, SLU 
Exp. 2019CON054795 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ANTRA GESTION INTEGRAL 
DE CONSTRUCCION, SL 
Exp. 2019CON054810 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

ARACNOFOBIA, SL 
Exp. 2019CON063196 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ASOCIACION PARA LA 
INTERCULTURALIDAD EN 
ALICANTE BABELIA 
Exp. 2019CON054763 

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

ASSOCIACIÓ PER A LA 
REGULACIÓ DE LA 
COMUNICACIÓ COMERCIAL 
(AUTOCONTROL) 
Exp. 2019CON052630 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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AJUNTAMENT DE CARCABUEY 
Exp. 2019CON056285 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

BLUR PRODUCCIONES, SL 
Exp. 2019CON056270 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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CERRAJERIA FRAYTA, SL 
Exp. 2019CON061227 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

CLEVELAND HOUSING 
ADVICE CENTTRE (CHAC) 
(REGNE UNIT) 
Exp. 2019CON052789 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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CLUB DE CREATIVOS DE 
ESPAÑA 
Exp. 2019CON052625 

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

COMPANYIA RIOPLATENSE 
DE HOTELES, SA (URUGUAI) 
Exp. 2019CON061162 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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CONSELLERIA 
D’AGRICULTURA, MEDI 
AMBIENT, CANVI CLIMÀIC I 
DESENVOLUPAMENT RURAL 
Exp. 2019CON052836 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 
externes 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

Des de la data de signatura 
fins al 31 de desembre del 
2019. 
Causes d’extinció: expiració 
del termini; mutu acord 
entre les parts, per 
incompliment d’aquestes; 
per decisió unilateral, 
mitjançant comunicació 
expressa per escrit , amb 
una antelació mínima de 
dos mesos a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. Per causes 
previstes en la normativa 
vigent. 

COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I PREVENCIÓ EN 
LA CONSTRUCCIÓ, SLP 
Exp. 2019CON063373 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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CORTES CASTALLA, SL 
Exp. 2019CON061157 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

CRISTIAN RODRIGUEZ DE 
LAMO (HOSTAL SMILE & CO) 
Exp. 2019CON056278 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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CRUZ ARCHIDONA, SL 
Exp. 2019CON054801 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

CUMULUS CITY SL 
Exp. 2019CON054765 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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DAVID BERTOL FERNÁNDEZ 
(ASESORIA BERTOL) 
Exp. 2019CON063360 

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

DELFOS SISTEMAS 
INFORMATICOS SL 
Exp. 2019CON063386 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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DISENA STUDIO SL 
Exp. 2019CON063395 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

DOSPUNTOQUE MARKETING 
Y CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA SL 
Exp. 2019CON052797 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ECOLEX GESTION, SL 
Exp. 2019CON061243 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

FEDERICO TITONE 
Exp. 2019CON052632 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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FISAC LOZANO, CB 
Exp. 2019CON056280 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

HIERROS MORA ANTON, SAU 
Exp. 2019CON076201 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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HOSPITAL UNIVERSITARI 
SON LLATZER 
Exp. 2019CON061233 

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

HOTEL ALICANTE SXVII, SL 
Exp. 2019CON056295 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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HOTEL ROMANO, CB 
Exp. 2019CON061219 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

IBERCHEM, SA 
Exp. 2019CON052801 CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 

externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys des de la data de la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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IBIDEM ABOGADOS 
ESTRATEGIAS, SL 
Exp. 2019CON052785 

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

ICONOS NACIONALES SRL 
DE CV 
Exp. 2019CON052627 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 
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PERITACIONES Y SERVICIOS 
ILLORSOL, SL 
Exp. 2019CON063363 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, BEATRIZ BALLESTER 
CABALLERO 
Exp. 2019CON063402 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, BIBIANA GOMEZ 
MARTINEZ 
Exp. 2019CON061237 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, CANDELA ABOGADOS, 
SCP 
Exp. 2019CON054815 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, DANIEL ARQUES 
GONZALEZ 
Exp. 2019CON063191 

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

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS D’ALACANT, 
ICALI, DESPATXOS LMB, SL 
Exp. 2019CON054798 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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INVERSIONES HOTELERAS 
PUIG DE ROS, SA 
Exp. 2019CON056263 

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

IVAN QART FERNANDEZ 
(FARMÀCIA LINÀRIA) 
Exp. 2019CON061159 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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LOTHO INGENIERIA, SL 
Exp. 2019CON056274 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

MAGDALENA CRESPO LOPEZ 
Exp. 2019CON054767 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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MANUEL MATEO CANDEL, SL 
Exp. 2019CON054766 CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 

externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

MAR DE TORREVIEJA, SL 
(HOTEL MADRID) 
Exp. 2019CON063356 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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MARIA ASUNCIÓN GARCIA 
LLEDÓ 
Exp. 2019CON052635 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE DRET 

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

MARIA DEL ROSARIO GARCIA 
VERDÚ 
Exp. 2019CON056254 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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MEDICOS DEL MUNDO 
ESPAÑA 
Exp. 2019CON056286 

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

MELIA HOTELS 
INTERNATIONAL, SA, (SOL 
PELICANOS OCAS) 
Exp. 2019CON056297 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 
externes 

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

CENTRE DE 
FORMACIÓ 
CONTÍNUA 

4 anys des de la data de la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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MINISTERI D’EDUCACIÓ I 
FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Exp. 2019CON077502 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 
externes 

Realització de pràctiques 
d’estudiants de la 
Universitat d’Alacant en el 
Col·legi Español Federico 
García Lorca, centre de 
titularitat de l’Estat 
espanyol situat a París. 

FACULTAT 
D’EDUCACIÓ 

4 anys des de la seua 
publicació en el BOE. En 
qualsevol moment i abans 
de la finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar la pròrroga 
d’aquest per un període de 
fins a 4 anys addicionals o 
la seua extinció. Durant el 
període de vigència les 
parts podran, de comú 
acord, establir-hi addendes. 

NIVEL DE CALIDAD 
MARKETING AGENCY SLU 
Exp. 2019CON054804 

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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ORELLANA PIZARRO 
GESTION EMPRESAS SLP 
Exp. 2019CON061147 

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

PAVIGYM CORPORATION, SL 
Exp. 2019CON061200 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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POLICLINICA NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO, SL 
Exp. 2019CON056284 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

REPUESTOS SERCA, SLU 
Exp. 2019CON056258 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JULIOL DE 2019 
 

   

  
 

28 

RIBEJARA, SL 
Exp. 2019CON054813 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

RISCAL PROMOCIONES 
TURISTICAS, SL 
Exp. 2019CON063983 

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



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JULIOL DE 2019 
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SANDRA LAS HERAS RUIZ 
(ORIUS SOLUCIONS 
ENTOMOLÒGIQUES) 
Exp. 2019CON063198 

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

SANTIAGO SEMPERE 
GONZALEZ (EL GRAT) 
Exp. 2019CON054790 

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



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JULIOL DE 2019 
 

   

  
 

30 

SERRA PIERA ASESORES, SL 
Exp. 2019CON052790 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

SIT DOWN MM SL 
Exp. 2019CON061215 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JULIOL DE 2019 
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SOCIETAT PROTECTORA 
D’ANIMALS I PLANTES 
D’ALACANT 
Exp. 2019CON056260 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 
externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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

STURNUS CONTROL, SL 
Exp. 2019CON052792 CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 

externes 

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

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



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JULIOL DE 2019 
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SUBIDOR, SL 
Exp. 2019CON052621 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

TECNICA AUTOMATICA, SA 
Exp. 2019CON063209 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JULIOL DE 2019 
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TRAINING GAMERS 
Exp. 2019CON063381 CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 

externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

TRIVIÑO 
ADMINISTRADORES, SL 
Exp. 2019CON063355 

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



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JULIOL DE 2019 
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UP PROJECT GESTIÓN DE 
PROYECTOS, SL 
Exp. 2019CON061120 

CONVENI ESPECIFIC Pràctiques 
externes 

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

ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

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

VIAJES MUNDOMANIA SL 
Exp. 2019CON052631 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 la 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització d’aquest 
termini, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JULIOL DE 2019 
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VICENTE JOSE SANTAMARIA 
BAEZA (SANTAMARIA BAEZA 
ABOGADOS) 
Exp. 2019CON063377 

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



 

 

   
  

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JULIOL DE 2019 
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VISOR FALL ARREST NETS, 
SL 
Exp. 2019CON054806 

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

 

 
 
 
 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
 
 
Secretària general 

 

 
Alacant, 25 de juliol de 2019 

 

 
 


