RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER ATORGAR COMPENSACIONS
ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS, PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A
DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2016
FETS
Primer. El 28 d’abril de 2016 finalitzà el termini per a la presentació de sol·licituds de
compensació per retribuir determinats càrrecs electes d’acord amb la Resolució
GAH/738/2016, de 17 de març. S’han registrat 481 sol·licituds a través de la plataforma
EaCat.
Segon. Iniciat el procediment administratiu per determinar els beneficiaris de les
compensacions, resulta que 40 d’aquestes sol·licituds tenen deficiències que impossibiliten
una resolució positiva pels següents motius: no haver presentat la documentació econòmica
exigida; per tenir recursos ordinaris superiors al límit permès; per l’incompliment de les
obligacions tributàries o amb la Seguretat social; o per no haver respost o no haver respost
adequadament el requeriment efectuat en relació amb l’incompliment de les obligacions
tributàries o amb la Seguretat social segons el detall especificat a l’annex II.
Tercer. En el cas dels ajuntaments amb una població inferior a 1.000 habitants, que han
demanat la compensació per a dedicacions superiors al 75% s’ha procedit a reduir, d’ofici, a
un total d’11 ajuntaments, la dedicació sol·licitada al límit del 75%.
Quart. Un cop aplicats els barems establerts a la Resolució GAH/738/2016, de 17 de març,
de convocatòria, per als tres trams de població que determina el Decret 69/2008, que es
reprodueixen a l’annex III, i els límits a la dedicació dels càrrecs electes establerts per
l’article 3.1 de la mateixa Resolució, les 441 sol•licituds acceptades importen una despesa
de 4.399.434,27 euros, distribuïts d’acord amb el desglossament de l’Annex I, que supera la
consignació inicial de 4.382.614,57. Per aquest motiu, atès que la convocatòria permet
aquesta possibilitat i tenint en compte que la disponibilitat pressupostària és suficient, la
consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha resolt ampliar l’import
previst.
Cinquè. S’ha elaborat el document comptable de reserva de crèdit número 2000301288 per
import de 4.399.434,27 euros, per assegurar l’existència de crèdit adequat i suficient per a
aquesta convocatòria.
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FONAMENTS DE DRET
Primer. Els requisits per accedir a aquestes compensacions estan recollits a l’article 3 del
Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes i a l’article
51 de la llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2015.
Segon. Segons el que estableix l'article 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2015 i d'acord amb el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual
s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016, amb càrrec a la partida
pressupostària GO 03 D/460.0001/711, "A corporacions locals", es poden atribuir fons per
un import conjunt màxim de 4.500.000,00 euros als ajuntaments que compleixin els requisits
que determina el Decret 69/2008, d'1 d'abril, perquè abonin retribucions a determinats
càrrecs electes locals. La consignació pressupostària per al 2016 és de 4.382.614,57 euros.
L'import previst es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, d’acord
amb el que disposa l’article 3.2 de la Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, de
convocatòria.
Tercer. Els articles 4 i 7 de l’esmentada Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, de
convocatòria, senyalen el termini de presentació de sol·licituds i la documentació exigida que
finalitza el 28 d’abril de 2016. Es preveu també, a l’article 4.2, que si es produeix una
interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia
establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els
tres dies hàbils consecutius. Aquesta previsió és la que s’aplica a l’Ajuntament de Viladamat.
Quart. L’article 3.1 de la Resolució GAH/738/2016, de convocatòria, estableix que els
càrrecs electes dels municipis amb una població inferior a 1.000 habitants, de conformitat
amb les xifres oficials publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya referides a l'any
2014, no poden tenir una dedicació superior al 75%. Per aquesta raó s’ha reduït d’ofici la
compensació econòmica a alguns ajuntaments fins al límit legal permès.
Cinquè. L’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que en el cas de no
atendre el requeriment d’esmena de la sol·licitud en el termini de deu dies s’ha de considerar
que l’interessat desisteix de la seva petició, circumstància que concorre en els ajuntaments
de Duesaigües i Torroella de Fluvià.
Sisè. L’article 5 de l’esmentada Resolució GAH/738/2016 delega en la directora general
d’Administració Local la resolució de finalització d’aquest procediment.
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Setè. L’article 6 de la Resolució GAH/738/2016 senyala que la resolució de la directora
general especificarà els ens locals als quals es concedeix la compensació i els ens als quals
es denega.

Per tot l’exposat, i d’acord amb l’informe de la subdirectora general de Cooperació Local,

RESOLC:
Primer. Atorgar les compensacions pels imports indicats a la columna “IMPORT ATORGAT”
de l’Annex I als 441 ajuntaments que s’hi relacionen per un import total de 4.399.434,27
euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/460000100/7110/0000, “A corporacions
locals”. Les compensacions s’han d’abonar amb caràcter de bestreta i mitjançant un únic
pagament, d’acord amb el que preveu l’article 5.3 del Decret 69/2008, d’1 d’abril, de
regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè
abonin retribucions a determinats càrrecs electes.
Segon. Denegar als 40 ajuntaments relacionats a l’Annex II les compensacions sol·licitades
pels motius que s’indiquen.
Cinquè. Notificar als 481 ajuntaments afectats la Resolució.
Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, l’ajuntament pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de
rebre la notificació, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que, de conformitat, amb l’article
44 de l’esmentada Llei, l’ajuntament pugui formular requeriment previ al recurs contenciós
administratiu davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini de dos mesos a comptar de la
notificació
La directora general d’Administració Local
(P.D. GAH/738/2016, de 17 de març, DOGC núm. 7087 - 29.03.2016)
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