
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

ANNEX D'INFORMACIÓ SOBRE ELS CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA DE ILLES 

BALEARS EN MATÈRIA DE DESPESA SOCIAL 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 
CONVENI CENTRES DE DIA 

 
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 qual es refereix el pressupost municipal i les obligacions pendents de pagament i 
drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts en exercicis anteriors, així com 
l'aplicació o la partida pressupostària en la qual es recullen, i la referència a què 
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. 
 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS I 

L’AJUNTAMENT DE PALMA PER A LA RESERVA I L’OCUPACIÓ DE PLACES D’ESTADES 

DIÜRNES PER A GENT GRAN EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

Administració/ Entitat 

subscriptora 

Ajuntament de Palma i Conselleria d’Afers Socials i Esports del 

Govern de les Illes Balears 

Objecte1 

Establir les línies de col·laboració en matèria de promoció de 

l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència 

Política de despesa 23130 

Data de subscripció 6 de novembre de 2019 

Data d'entrada en vigor 
6 de novembre de 2019, sense perjudici dels efectes retroactius per 

les seves actuacions des de l’1 de gener de 2019 

Data de finalització de vigència 
31 de gener de 2022. El conveni es pot prorrogar mitjançant 

addenda de pròrroga. 

Data d'extinció 31 de gener de 2022. 

Durada2 3 anys, màxim 4 anys incloent-hi les pròrrogues 

Import dels pagaments 
470.288,70 € (pressupost 2019), 1.178.068,50 € (pressupost 2020), 

1.168.681,50 € (pressupost 2021), 389.560,50 € (pressupost 2022). 

Periodicitat dels pagaments  

Inclusió de la garantia de 

retenció de recursos 

 

 

Obligacions pendents de 

pagament de l'exercici actual 

Aplicació o partida 

pressupostària 

Import 

05.23130.22728 TREBALLS 
R.ALTRES.- CONTRACTE CENTRES 

DE DÍA 

 
352.150,07 € 

 

  

 

Drets pendents de cobrament de 

l'exercici actual 

Aplicació o partida 

pressupostària 

Import 

45087 DE L'ADMINISTRACIÓ  

                                                           
 
 



 
 

  

 

GENERAL DE LES COMUNITATS 

AUTÒNOMES. 

1.178.068,50 € 

 

  

 

Obligacions pendents de 

pagament d'exercicis tancats 

Aplicació o partida 

pressupostària 

Import 

05.23130.22728 TREBALLS 

R.ALTRES.- CONTRACTE CENTRES 

DE DÍA 

 

- € 

  

 

Drets pendents de cobrament 

d'exercicis tancats 

Aplicació o partida 

pressupostària 

Import 

45087 DE L'ADMINISTRACIÓ 

GENERAL DE LES COMUNITATS 

AUTÒNOMES. 

 

- € 

  

 

*En relació a aquest conveni el 5 de juny de 2020 es va signar una addenda al conveni per 
fixar la gestió del servei durant el període de vigència de l’estat d’alarma del COVID-19 o la 
suspensió parcial del servei d’estades diürnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

  

 

CONVENI  SERV. AJUDA A DOMICILI 
 

 
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 qual es refereix el pressupost municipal i les obligacions pendents de pagament i 
drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts en exercicis anteriors, així com 
l'aplicació o la partida pressupostària en la qual es recullen, i la referència a què 
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. 
 
 
 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I 

COOPERACIÓ I L’AJUNTAMENT DE PALMA PER GESTIONAR EL SERVEI D’AJUDA A 

DOMICILI PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

Administració/ Entitat subscriptora 
Ajuntament de Palma i Conselleria d’Afers Socials i Esports del 

Govern de les Illes Balears 

Objecte3 

Establir les línies de col·laboració per desenvolupar el Servei 

d’Ajuda a Domicili per a persones en grau reconegut de 

dependència en el municipio de Palma 

Política de despesa 23130 

Data de subscripció 12 de juny de 2019 

Data d'entrada en vigor 
12 de de juny de 2019, amb efectes retroactius de les actuacions 

des de l’1 de gener de 2019 

Data de finalització de vigència 
31 de gener de 2022. El conveni es pot prorrogar mitjançant 

addenda de pròrroga. 

Data d'extinció 31 de gener de 2022. 

Durada4 3 anys, màxim 4 anys incloent-hi les pròrrogues 

Import dels pagaments 

1.346.400,00 € (pressupost 2019), 2.235.600,00 € (pressupost 

2020), 2.631.600,00 € (pressupost 2021), 918.000,00 € (pressupost 

2022). 

Periodicitat dels pagaments  

Inclusió de la garantia de retenció de 

recursos 

 

 

Obligacions pendents de pagament de 

l'exercici actual 

Aplicació o partida 

pressupostària 

Import 

05.23130.22716 BENESTAR 

SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI 

(MUNICIPAL) 

 

- € 

  

                                                           
 
 



 
 

  

 

 

Drets pendents de cobrament de 

l'exercici actual 

Aplicació o partida 

pressupostària 

Import 

45004 SUBVENCIÓ CAIB - 
CONVENI SAD 

2.235.600 €  

  

 

Obligacions pendents de pagament 

d'exercicis tancats 

Aplicació o partida 

pressupostària 

Import 

05.23130.22716 BENESTAR 

SOCIAL.- SERV. AJUDA A DOMICILI 

(MUNICIPAL) 

 

- € 

  

 

Drets pendents de cobrament 

d'exercicis tancats 

Aplicació o partida 

pressupostària 

Import 

45004 SUBVENCIÓ CAIB - 
CONVENI SAD 

896.374,92 € 
 

  

 


