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ANEXO CONVENIOS 
 
INFORMACION SOBRE OS CONVENIOS SUBSCRITOS COA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA 
DE GASTO SOCIAL 
 
Información relativa aos convenios subscritos coa Xunta de Galicia en materia de gasto 
social, con especificación do nivel  das obrigacións de pago e os dereitos económicos 
que se deben recoñecer no exercicio 2019 e as obrigacións pendentes de pago , así 
como a aplicación orzamentaria na que se recollen e a referencia a que ditos convenios 
inclúen a cláusula de retención de recursos do sistema de financiamento a que se refire 
o artigo 57.bis da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases de Réxime Local. 
 
CONVENIOS SUBSCRITOS 
 
1.- Identificación das Administracións Públicas subscritoras. 

a.- Xunta de Galicia.- Consellería de Traballo e Benestar.- Consorcio 
Galego de servizos de igualdade e benestar. 
b.- Concello de Chantada.  
 

2.- Título , obxecto do convenio con especificación de si se trata dun convenio en 
materia de gasto social e a referencia a política de gasto da clasificación orzamentaria 
por programas de conformidade co previsto no artigo 30. 
  a.- Título : Xantar na Casa. 
  b.- Obxecto : programa dirixido  a persoas maiores que queren seguir 
vivindo nos seus fogares , coa finalidade de mellorar a nutrición das persoas maiores, no 
seu domicilio e adaptada as súas necesidades. 
  c.- Clasificación orzamentaria : 231.489.03 
 
3.- Data de subscrición do convenio , data de entrada en vigor , data de fin de vixencia e 
extinción , así como de duración indefinida , si está prevista a súa prórroga tácita ou se 
realiza una prorroga expresa. 
  a.- Subscrición : 11 de xullo do 2010. 
  b.- Data de entrada en vigor : 11 de xullo do 2.010. 
  c.- Data fin vixencia: Indefinida 
  d.- Duración : Anual 
  e.-Prorroga : Tácita 
 
4.- Importe total dos pagos estimados e periodicidade. 
  a.-  Exercicio 2.019 :9.000,00 € 
  b.- Periodicidade: trimestral 
 
5.- Especificación da inclusión da cláusula de garantía de retención de recursos do 
sistema de financiamento prevista no artigo 57 bis da Lei 7/1985, de 2 de abril : non o 
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contempla por ser  a súa data anterior a entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 de 
decembro , de racionalización e sostebilidade da Administración Local. repasar 

 
 

 Chantada, na data de sinatura  electrónica no 2019. 
 

O ALCALDE,                                                                                                                                                               
 

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez.                                 
DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE. 
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