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ANNEX D'INFORMACIÓ SOBRE ELS CONVENIS SUBSCRITS AMB LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE DESPESA SOCIAL 

 

L'Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en 

matèria de despesa social, té per objecte especificar la quantia de les obligacions de 

pagament i els drets econòmics que s'han de reconèixer en l'exercici al que es refereix el 

pressupost general i les obligacions pendents de pagament i drets econòmics pendents de 

cobrament, reconeguts en exercicis anteriors, així com 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. 

 

Caldrà annexar aquest annex al projecte de pressupost d’acord amb l'article 168.1. f) del 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març. 

 

S'haurà d'especificar si es tracta d'un Conveni en matèria de despesa social. De conformitat 

amb l'article 30.a) del Reial decret- llei 17/2014: «S'entendrà per conveni en matèria de 

despesa social aquell que tingui per objecte la prestació de serveis educatius, sanitaris i de 

serveis socials prevists en la disposició addicional quinzena, la disposició transitòria primera 

i la disposició transitòria segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, i que estiguin 

recollits en les polítiques de despesa 23, 24, 31 i 32, de la classificació per programes de 

l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals, aprovada per la Ordre 

EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de 

les Entitats Locals. 

De conformitat amb l'article 56.c), del Reial decret-llei 17/2014, s'haurà d'especificar si la 

durada del convingut és indefinida, si està prevista la seva pròrroga o si es realitza una 

pròrroga expressa. 

 

L’Ajuntament de Moià només té un conveni en matèria de despesa social vigent amb la 

Generalitat de Catalunya,  ja que la resta estan articulats mitjançant el Consell Comarcal 

del Bages, i properament amb el Consell Comarcal del Moianès.   
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CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Administració/ Entitat 

subscriptora 

 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Objecte PROJECTE ÈXIT 

Política de despesa 32 - EDUCACIÓ 

Data de subscripció 31-07-2016 

Data d'entrada en vigor 01-09-2016 

Data de finalització de vigència 31-08-2018 PRORROGABLE 

Data d'extinció  

Durada 2 ANYS PRORROGABLES 

Import dels pagaments PROJECTE MEDEA 1.000,00 EUROS 

Periodicitat dels pagaments 
ANUAL, SUBJECTE A APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

MEDEA, I SI ES REALITZA L’ACTIVITAT 

Inclusió de la garantia de retenció 

de recursos 

 

 

Obligacions pendents de 

pagament de l'exercici actual 

Aplicació o partida 

pressupostària 

Import 

04-3240-480.00 0,00 € 

  

 

Drets pendents de cobrament de 

l'exercici actual 

Aplicació o partida 

pressupostària 

Import 

 No s’escau 

  

 

Obligacions pendents de 

pagament d'exercicis tancats 

Aplicació o partida 

pressupostària 

Import 

04-3240-480.00 0,00 € 

  

 

Drets pendents de cobrament 

d'exercicis tancats 

Aplicació o partida 

pressupostària 

Import 

 No s’escau 

  

 


