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ANNEX D'INFORMACIÓ SOBRE ELS CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA
DE VALÈNCIA EN MATÈRIA DE DESPESA SOCIAL
L'article 168.1 g) del text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, en la seva redacció
donada per la disposició final Primera del Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de
caràcter econòmic, estableix com a obligació per a l'aprovació dels pressupostos de les
Administracions Locals la inclusió, entre uns altres, d'un Annex amb informació relativa als
convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en matèria de despesa social, amb
especificació de la quantia de les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s'han de
reconèixer en l'exercici al que es refereix el pressupost general i de les obligacions pendents de
pagament i drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts en exercicis anteriors, així com
de l'aplicació o partida pressupostària en la qual es recullen, i la referència al fet que aquests
convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament a la qual es
refereix l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Convenis subscrits:
a) Identificació de les Administracions Públiques i entitats subscriptores:
a. Conselleria de Benestar Social
b. Ajuntament del Genovés
b) Títol, objecte del conveni amb especificació de si es tracta d'un conveni en matèria de
despesa social, i la referència a la política de despesa de la classificació pressupostària per
programes de conformitat amb el previst en l'article 30:
a. Títol: Programa Menjar a casa
b. Objecte: programa dirigit a persones majors que volen seguir vivint als seus domicilis, amb la
finalitat de millorar la nutrició de les persones majors, al seu propi domicili i adaptada a les seves
necessitats.
c. Classificació pressupostària: 231.22611.
c) Data de subscripció del conveni, data d'entrada en vigor, data de finalització de vigència
i d'extinció, així com, si és de durada indefinida, si està prevista la seva pròrroga tàcita o es
realitza una pròrroga expressa.
a. Data subscripció conveni: 15 de novembre de 2013
b. Data d'entrada en vigor: coincideix amb la del contracte administratiu de serveis.
c. Data fi de la seva vigència i d'extinció: coincideix amb la del contracte administratiu de serveis.
d. Durada: 3 anys
i. Pròrroga: màxim de 3 anys, per acord de les parts abans de la finalització del contracte.
d) Import total dels pagaments benvolguts i periodicitat d'aquests pagaments.
a. Import total dels pagaments benvolguts en l'exercici 2017: 1.875,84 €
b. Periodicitat: mensual
i) Drets econòmics que s'han de reconèixer en l'exercici:
461000 TRANSFERÈNCIA DIPUTACION SERVEIS SOCIALS: 46.000,00€
f) Obligacions pendents de pagament i drets pendents de cobrament:
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a. Obligacions pendents de pagament: Cap.
b. Drets pendents de cobrament: 2016 en matèria de Serveis Socials: Cap.
g) Especificació de la inclusió de la clàusula de garantia de retenció de recursos del sistema
de finançament previst en l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril: no ho contempla per
ser la seva data anterior a l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

