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RESOLUCIÓ
GAP/8/2010, de 5 de gener, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals, per a l’exercici 2010.
El 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 locals, regula, amb caràcter reglat, el règim jurídic d’atribució d’un
sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de fins a 2.000
habitants perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals i disposa
que cada any es publicarà una convocatòria en la qual s’indicarà la compensació
màxima anual a percebre per cada ajuntament sol·licitant, d’acord amb el número
d’habitants inscrits al Padró i amb els trams de població establerts en el Decret.
Així mateix, l’article 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2010, estableix que amb càrrec a la partida pressupostària GO 03 D/460.0001/711,
“A corporacions locals”, es poden atribuir als ajuntaments fons per un import conjunt màxim de 5.500.000 euros per abonar les retribucions d’alguns càrrecs electes
locals, d’acord amb els termes i els requisits que determina el Decret 69/2008, de l’1
d’abril (que la població inscrita en el Padró del municipi no superi els 2.000 habitants
i que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost del
municipi no superi en un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis
del seu tram de població, en ambdós casos en relació amb l’anualitat 2008), amb el
benentès que el lliurament de les compensacions econòmiques objecte d’aquesta
convocatòria resta condicionat al compliment per part dels ens beneficiaris de
l’obligació legal de trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals
i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de
Governació i Administracions Públiques, i els comptes general a la Sindicatura de
Comptes, en tots els casos en relació amb l’anualitat 2008, i dins del termini que
estableix aquesta convocatòria.
Per això, en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret,
l’article 92.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
RESOLC:
—1 Obrir la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels
ajuntaments de Catalunya amb una població de dret de fins a 2.000 habitants
(de conformitat amb les xifres oficials publicades per l’Institut d’Estadística de
Catalunya referides a l’any 2008) perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals per a l’exercici de 2010 i que es publiqui aquesta Resolució en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
—2 Les bases de la convocatòria són les que s’estableixen en el 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 locals.
Les mitjanes dels recursos ordinaris consolidats dels ajuntaments per als trams
de població corresponents a la liquidació dels pressupostos de l’exercici 2008 es
podran consultar al web de la Direcció General d’Administració Local (http://www.
municat.net/) durant el període de presentacions de sol·licituds.
—3 Les sol·licituds s’hauran de presentar, entre el 15 de gener i l’1 de març de 2010,
ambdós inclosos, per mitjà de la plataforma EACAT, en la forma i amb el contingut
establert a l’article 6 del Decret 69/2008, d’1 d’abril, i signades per la persona que té
atribuïdes les funcions de secretaria o secretaria–intervenció de l’ajuntament.
El formulari de sol·licitud i les instruccions per emplenar-lo i trametre’l per mitjans
telemàtics estaran disponibles a la plataforma EACAT (http://www.eacat.cat). La
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impossibilitat tècnica o d’altra índole de tramesa telemàtica de la sol·licitud esmentada
no eximeix, en cap cas, l’ajuntament responsable de l’obligació de trametre-la dins
del termini establert. Així mateix, en cas que, dins d’aquest termini, l’ajuntament
sol·licitant lliuri més d’una sol·licitud comportarà que només es tindrà en compte,
per a la seva tramitació, la darrera presentada dins de termini.
La certificació acreditativa dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats segons la
liquidació consolidada del pressupost de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms
de l’anualitat 2008 a què fa referència la lletra a) de l’article 6.3 del Decret 69/2008,
d’1 d’abril, com a documentació de presentació obligatòria junt amb la sol·licitud,
no caldrà que sigui presentada quan l’expedient de pressupostos, les liquidacions
pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes
dades, referides a l’anualitat 2008, hagin estat lliurats, pels mitjans reglamentaris,
al Departament de Governació i Administracions Públiques. En aquest supòsit,
l’ajuntament sol·licitant haurà d’especificar en el formulari de sol·licitud la data i el
lloc on es va presentar aquesta documentació i el procediment de referència. En cas
contrari, és a dir, si aquesta documentació no ha estat lliurada, caldrà que s’ompli
l’apartat corresponent en el formulari de sol·licitud.
La presentació de les sol·licituds comporta l’acceptació plena, per part dels ajuntaments, de la regulació d’aquestes compensacions.
—4 Les compensacions econòmiques s’abonaran amb caràcter de bestreta, mitjançant un únic pagament a càrrec de la partida pressupostària GO 03 D/460.0001/711,
“A corporacions locals”, per un import màxim de 5.500.000 d’euros. Aquesta quantia
es podrà ampliar, si hi ha disponibilitat pressupostària i d’acord amb la normativa
vigent, atenent a les sol·licituds presentades.
L’import de la compensació per als tres trams de població que determina el Decret
69/2008, d’1 d’abril, i per a la totalitat de l’anualitat és el següent:
Import màxim anual (corresponent a 12 mesos de dedicació completa):
Fins a 100 habitants: 10.339,44 euros.
De 101 a 500 habitants: 12.398,76 euros.
De 501 a 2.000 habitants: 17.505,72 euros.
L’import mensual màxim de la compensació, per als tres tram de població, és
el següent:
Import màxim mensual (corresponent a 1 mes de dedicació completa):
Fins a 100 habitants: 861,62 euros.
De 101 a 500 habitants: 1.033,23 euros.
De 501 a 2.000 habitants: 1.458,81 euros.
—5 La Direcció General d’Administració Local, òrgan responsable de la instrucció
del procediment, podrà demanar als ajuntaments sol·licitants tota la informació i
documentació complementària que consideri necessària per a l’avaluació correcta
de les sol·licituds que es presentin.
Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts o no s’hi adjunten els documents esmentats, es requerirà a l’ajuntament que, en el termini de deu dies hàbils,
esmeni els defectes o adjunti els documents preceptius amb la indicació que, si no
ho fa així, d’acord amb 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,
s’entendrà que desisteix de la sol·licitud. En aquest supòsit, la Resolució que posi
fi al procediment consistirà en la declaració d’aquesta circumstància.
—6 Es delega en el director general d’Administració local la resolució de finalització d’aquest procediment concurrencial, la resolució dels requeriments que els
ens locals presentin en relació amb aquest procediment i la incoació i resolució dels
procediments de renúncia i revocació que es puguin generar en el marc d’aquest
procediment.
La concessió i desestimació de les compensacions econòmiques per retribuir
determinats càrrecs electes locals es resoldrà en un termini de tres mesos a comptar
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des de la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds. Tanmateix,
el procediment per mitjà del qual es resolgui la convocatòria es podrà dur a terme
en dues fases i per mitjà de dues resolucions del director general d’Administració
local si es dóna la circumstància que en el termini de tres mesos esmentat alguns
dels ens locals encara no han lliurat la documentació econòmica i financera de
tramesa legal obligatòria a què fa referència la base 7. En aquest supòsit, la primera
resolució comprendrà les sol·licituds dels ens locals que hagin lliurat, a 14 de maig
de 2010, la documentació econòmica i financera esmentada a la base 7 i la segona,
si s’escau, comprendrà la resta de sol·licituds que, de conformitat amb la base 7,
hagin lliurat aquesta documentació a 30 de setembre de 2010.
En tot cas, la resolució del director general especificarà els ens locals als quals
es concedeix la compensació i els ens als quals es denega i es notificarà de manera
individual a cada ens el resultat de la seva participació, amb indicació, en el cas de
les sol·licituds estimades, del nom del càrrec electe, la dedicació exclusiva o parcial
i l’import de la compensació atorgada i, en el cas de les sol·licituds desestimades,
de les causes que motiven aquesta decisió. Així mateix, d’acord amb el principi de
publicitat que ha de regir l’actuació de les administracions públiques i de conformitat
amb el que disposa l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una relació de les
compensacions econòmiques atorgades.
Contra la resolució del director general d’Administració Local, que posa fi a la
via administrativa, els ajuntaments podran presentar requeriment previ davant del
conseller de Governació i Administracions Públiques en el termini màxim de dos
mesos a comptar de l’endemà, de conformitat amb el que estableixen els articles
44 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
—7 Per tal que el Departament de Governació i Administracions Públiques pugui
lliurar aquestes compensacions, cal que els ajuntaments hagin donat d’alta en el
règim general de la Seguretat Social els càrrecs electes amb dedicació exclusiva o
parcial que es facin constar en el formulari de sol·licitud. El pagament de les quotes
empresarials que correspongui anirà a càrrec dels ajuntaments.
Igualment, i de conformitat amb la previsió de l’article 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, cal que els ens locals beneficiaris, a més de reunir els requisits reglats establert en el Decret 69/2008, d’1 d’abril,
hagin presentat, en el termini que va des de la presentació de sol·licituds i fins al
30 de setembre de 2010, inclòs, els expedients de pressupostos, les liquidacions
pressupostàries i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats de pressupostos i
de liquidacions al Departament de Governació i Administracions Públiques, així
com els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, en tots els casos en relació a
l’anualitat 2008.
Fins que no es presenti el conjunt d’aquesta documentació econòmica i financera als ens corresponents, les compensacions econòmiques quedaran retingudes
per incompliment de l’obligació legal de trametre aquesta documentació, amb el
benentès que en cas que s’arribi a la finalització del termini indicat de presentació,
el 30 de setembre de 2010, sense que s’hagi complert amb aquesta obligació legal,
les compensacions retingudes no podran ser lliurades i seran denegades per incompliment de l’obligació legal de lliurament d’aquesta documentació de presentació
preceptiva.
—8 Els ens locals beneficiaris que hagin complert amb l’obligació legal de lliurament de la documentació assenyalada en el punt anterior i als quals se’ls hagi atorgat
la compensació hauran de trametre al Departament de Governació i Administracions
Públiques, entre el 3 de gener i el 28 de gener de 2011, inclosos, un certificat de la
secretaria o de la secretaria-intervenció de l’ajuntament per mitjà del qual es justifiqui
el lliurament als càrrecs electes corresponents dels imports bruts mensuals abonats

Disposicions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5546 – 15.1.2010

2071

efectivament per l’ajuntament i en el qual s’especifiquin detalladament els càrrecs
electes retribuïts, el percentatge a què correspon la seva dedicació i el nombre de
mensualitats senceres en què s’ha desenvolupat aquesta dedicació.
A aquests efectes, el certificat en qüestió estarà disponible a la plataforma EACAT
(http://www.eacat.cat) i s’haurà de trametre telemàticament, en el termini abans
assenyalat, en el benentès que si, dins d’aquest termini, l’ajuntament sol·licitant
lliura més d’un certificat, aquest fet comportarà que només es tindrà en compte,
per a la seva tramitació, el darrer presentat dins de termini.
En tots els casos, els ens beneficiaris estaran obligats a facilitar tota la informació
que els requereixin els òrgans de control de l’Administració de la Generalitat.
—9 Les compensacions concedides podran ser objecte de revocació total o parcial
si s’incompleixen els requisits establerts, si no es dóna compliment a l’obligació de
justificació assenyalada en el punt anterior o si concorre qualssevol de les causes de
revocació previstes a l’article 99 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en tots els casos
d’acord amb el procediment establert, un cop tramitat l’expedient corresponent, i
amb el preceptiu tràmit d’audiència de l’ajuntament interessat, previ a la proposta
de resolució que posi fi a l’expedient.
Contra aquesta Resolució, els ajuntaments poden presentar requeriment previ
davant del conseller de Governació i Administracions Públiques en el termini
màxim de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableixen els articles
44 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Barcelona, 5 de gener de 2010
JORDI AUSÀS I COLL
Conseller de Governació
i Administracions Públiques
(09.357.084)
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