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Disposicions

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
GAP/1824/2008, de 6 de juny, de convocatòria per atorgar compensacions econò-
miques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs 
electes locals per a l’exercici de 2008.

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, estableix a l’article 1, l’obligació d’aprovar una convocatò-
ria anual en la qual s’indiqui la compensació màxima anual a percebre per cada 
ajuntament, segons el número d’habitants inscrits al Padró, d’acord amb els trams 
establerts al propi Decret.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l’article 
92.3 del Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya,

RESOLC:

—1 Obrir la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels 
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a 
l’exercici de 2008.

—2 Les bases de la convocatòria són les que s’estableixen al Decret 62/2008, 
d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favor dels 
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

—3 Les sol·licituds s’hauran de presentar, entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 
2008, ambdós inclosos, en la forma establerta al Decret 69/2008.

Els models de certiicat i la informació per trametre les sol·licituds estaran dis-
ponibles en la plataforma eaCat (http://www.eacat.net). La impossibilitat tècnica 
o d’altra índole de tramesa telemàtica de la documentació esmentada no eximeix, 
en cap cas, l’ajuntament responsable de l’obligació de trametre la documentació 
dins del termini establert.

Les mitjanes dels recursos ordinaris consolidats per habitant de cada tram de 
població es podran consultar al web de la Direcció General d’Administració Local 
(http://www.municat.net/) durant el període de presentacions de sol·licituds.

La presentació de la certiicació acreditativa dels recursos ordinaris reconeguts i 
liquidats segons la liquidació del pressupost de l’ajuntament aprovada l’any anterior, 
a què es refereix la lletra a) de l’article 6.3 del Decret 69/2008 no serà necessària quan 
els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics 
homogeneïtzats corresponents a l’esmentada certiicació hagin estat tramesos al 
Departament de Governació i Administracions Públiques. En cas contrari, es pot 
requerir la presentació dels mateixos.

—4 Les compensacions econòmiques s’abonaran amb caràcter de bestreta, mitjan-
çant un únic pagament a càrrec de la partida pressupostària GO 03 D/460.1101/711, 
“Fons de cooperació local de Catalunya. Ajuntaments”, per un import màxim de 
4.000.000 d’euros.

L’import de la compensació, per tram de població, és el següent:
Fins a 100 habitants: 844,73 euros mensuals.
De 101 a 500 habitants: 1.012,97 euros mensuals.
De 501 a 2.000 habitants: 1.430,21 euros mensuals.
Les compensacions econòmiques es computaran des del dia 1 de maig ins al 31 

de desembre de 2008, tenint en compte, en qualsevol cas, els mesos complets.

—5 La presentació de les sol·licituds comporta l’acceptació plena, per part dels 
ajuntaments, de les bases de la convocatòria.

La Direcció General d’Administració Local, unitat responsable de la instrucció 
del procediment, podrà demanar als ajuntaments sol·licitants tota la informació i 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5152 – 13.6.2008 45265

Disposicions

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 l’ajuntament perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni 
els defectes o adjunti els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa així, 
d’acord amb l’article 71 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 seva sol·licitud.

—6 Els ajuntaments donaran d’alta, en el règim general de la Seguretat Social, 
els càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial que percebin una retribució i 
assumiran el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.

—7 Delegar en el director general d’Administració Local la resolució de la concessió 
de les compensacions econòmiques. La concessió i desestimació de les compensa-
cions econòmiques es resoldrà en un termini màxim de tres mesos a comptar des 
de la data de inalització del període de presentació de la sol·licitud.

—8 Els ens locals beneiciaris hauran de trametre al Departament de Governació 
i Administracions Públiques, abans del 31 de gener de 2009, un certiicat pel qual 
es justiiquin els imports bruts mensuals abonats efectivament per l’ajuntament, i 
on s’especiiquin a quins membres electes correspon, la seva dedicació i el període 
a què es refereix.

A aquest efecte, s’haurà d’emplenar el model d’imprès que es trobarà a la plata-
forma eaCat (http://www.eacat.net).

Les compensacions concedides podran ser objecte de revocació total o parcial, 
quan hi concorri qualsevol de les causes de revocació previstes en l’article 99 del 
Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, o en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i per incompliment dels requisits establerts, un cop tramitat 
l’expedient corresponent i amb l’audiència prèvia de l’ajuntament afectat.

Els ens beneiciaris estan obligats a facilitar tota la informació que li requereixin 
els òrgans de control de l’Administració de la Generalitat.

—9 Que es publiqui aquesta Resolució al Diari Oicial de la Generalitat de 
Catalunya.

Contra aquesta Resolució, els ajuntaments podran presentar requeriment davant 
el conseller de Governació i Administracions Públiques en el termini màxim de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oicial de la Generalitat 
de Catalunya, segons el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 6 de juny de 2008

JORDI AUSÀS I COLL

Conseller de Governació i Administracions Públiques

(08.158.099)
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