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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CREVILLENT I EL 

COL·LECTIU D'ESTUDIANTS UNIVERSITARIS 

Crevillent, 27 de novembre de 2019 

REUNITS 

D'una part, el Sr. JOSÉ MANUEL PENAL VA CASANOVA en nom i representació de l'Excm. 
Ajuntament de Crevillent , en la seua condició d'Alcalde-President, amb CIF P-030059-C i domicili en 
carrer Major, 9 

I d'una altra, la Sra. CLAUDIA CANDELA LEÓN amb DNI: 74445144 D. en nom i representació del 
COL·LECTIU DE ESTUDIANTS UNIVERSITARIS amb CIF G03525227, en la seua condició de 
Presidenta i domicili al carrer Argentina, 4, P-2D. 

Les parts actuen reconeixent-se la capacitat suficient per a formalitzar el present conveni 

EXPOSEN 

PRIMER.- Que l'AJUNTAMENT DE CREVILLENT tenint en compte el garantir l'accés a la universitat 
a tots aquells estudiants que manquen de recursos econòmics suficients, per a fer possible el principi 
d'igualtat d'oportunitats en l'exercici del dret a l'educació. Igualment, volent col·laborar en el finançament 
de la reducció dels costos de desplaçament dels estudiants universitaris per a reduir el preu del bitllet, 
amb incidència positiva en l'economia familiar. 

SEGON.- Que el COL·LECTIU D'ESTUDIANTS UNIVERSITARIS, atés que no existeix, un mitjà 
públic de transport directe a la Universitat d'Alacant, per la qual cosa el lloguer d'un autobús per a 
realitzar el desplaçament suposa un gran cost econòmic per als estudiants. 

 TERCER.- L'AJUNTAMENT expressa el seu interés a afavorir el transport col·lectiu com a mitjà 
d'optimització de recursos, igual d'oportunitats, estalvi energètic, seguretat en els desplaçaments, 
preservació del medi ambient amb la reducció de la contaminació i alleujament de l'economia familiar en 
l'actual context de crisi econòmica. 

QUART.- Que, en definitiva, totes dues parts manifesten un mutu interés per la cooperació entre totes 
dues institucions per a afavorir l'accés a la formació universitària i el desenvolupament dels seus estudis. 

És per això que, declarant la seua voluntat expressa de col·laborar activament en tot el 
manifestat, acorden als efectes oportuns subscriure un conveni de col·laboració subjecte a les següents: 

 
CLÀUSULES 

PREVERA.- OBJECTE DEL CONVENI 

L'objecte del present conveni és fixar el marc de col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Crevillent 
amb el COL·LECTIU D'ESTUDIANTS UNIVERSITARIS per a la reducció del preu del bitllet del 
transport universitari. 

SEGONA.- DURACIÓ 

El conveni estendrà la seua vigència durant l'exercici de 2019 

TERCERA.- COMPROMISOS QUE ASSUMEIX EL COL·LECTIU D'ESTUDIANTS 
UNIVERSITARIS. 

El Col·lectiu d'Estudiants Universitaris de Crevillent es compromet al següent: 
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3.1 - Incloure en tota la publicitat que genere l'ajuda econòmica que està subvencionat per  l'Ajuntament 
de Crevillent . 

3.2.- Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. 

3.3.- A presentar el compte justificatiu de les despeses objecte de subvenció. 

QUARTA.- QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 

Es fixa com a quantia de la subvenció la quantitat de NOU MIL HUIT-CENTS VINT-I-SET AMB 
TRENTA EUROS (9.827,30 €). 

CINQUENA.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

La justificació de les despeses es presentarà abans del 30 de novembre de 2019 i es realitzarà de  acord 
amb l'estipulat en l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el que 
es disposa en les Bases d'Execució del Pressupost de 2019 de l'Ajuntament. 

SISENA.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

El pagament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019/06/3200/48807, una vegada s'haja 
presentat la justificació de la subvenció. 

SETENA.- PLA ESTRATÈGIC 

Aquesta subvenció està contemplada en el Pla Estratègic de Subvencions 

HUITENA .- JURISDICCIÓ COMPETENT 

Les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals contenciosos-administratius corresponents per a la 
resolució de qualsevol controvèrsia. 

En prova de conformitat, segellen i signen per totes dues parts el present Conveni, per duplicat exemplar, 
en el lloc i dates assenyalats en l'encapçalament, quedant un exemplar en poder de cadascuna de les parts. 
 
 
Per l’Ajuntament de Crevillent    Pel Col·lectiu d’Estudiants Universitaris 
 
 
 
L’Alcalde-President     La Presidenta 
El Sr. José Manuel Penalva Casanova   La Sra. Claudia Candela León 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquest conveni ha estat aprovat per la Junta General Local amb data 
22 de novembre de 2019. 
 
 

El Secretari General 
Signat: Manuel Rodes Rives 


