
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/1149/2016, de 29 d'abril, per la qual es distribueix el crèdit previst pels ajuntaments dels
municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per a l'any 2016.

D'acord amb l'article 108 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Generalitat de Catalunya és competent per
a la provisió dels mitjans necessaris per a l'exercici de les funcions dels jutjats de pau de Catalunya.

L'article 52 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial preveu la consignació d'un
crèdit pressupostari per subvencionar els ajuntaments corresponents per atendre la dotació de personal i
mitjans al servei dels jutjats de pau, en funció del nombre d'habitants de dret del municipi.

Vista la partida pressupostària D/460.0001.00/2110/0000, destinada a corporacions locals, d'acord amb el que
preveu 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 estiguin en vigor els del 2016;

D'acord amb el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que regula les subvencions i les transferències de la Generalitat de
Catalunya, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, del conseller d'Economia i Finances, sobre la tramitació, justificació i
control d'ajuts i de subvencions;

Vist l'Informe proposta de la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia;

Per tot això, i de conformitat amb les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

−1 Distribuir i fer efectiu el pagament del crèdit a tots els municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau, per
ajudar a sufragar les despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2016, previst a la
partida pressupostària D/460.0001.00/2110/0000, d'acord amb el que preveu 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 estiguin en vigor els del 2016, per un import total d'1.583.620 €.

 

−2 La quantia dels imports es modula segons la xifra d'habitants de cadascun dels municipis, de conformitat
amb el padró municipal referit a l'1 de gener de 2015 i declarat oficial pel Reial decret 1079/2015, de 27 de
novembre (BOE núm. 301, de 17.12.2015), d'acord amb els trams següents:

 

Grup I Fins a 299 habitants 400 €

Grup II Entre 300 i 499 habitants 700 €

Grup III Entre 500 i 999 habitants 860 €

Grup IV Entre 1.000 i 2.999 habitants 1.650 €

Grup V Entre 3.000 i 4.999 habitants 3.000 €

Grup VI Entre 5.000 i 6.999 habitants 3.250 €

Grup VII Entre 7.000 i 10.999 habitants 4.650 €
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Grup VIII Entre 11.000 i 19.999 habitants 5.000 €

Grup IX Entre 20.000 i 29.999 habitants 6.000 €

Grup X Entre 30.000 i 39.999 habitants 7.000 €

Grup XI 40.000 habitants o més 8.000 €

 

 

Als efectes del que preveu el Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població
i demarcació territorial de les entitats locals, les xifres declarades oficials són acreditació suficient de la
població de cadascun dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per tal d'establir el tram de població i
el mòdul econòmic que els correspon. L'accés a les dades del padró municipal individualitzat es verifica per
mitjans telemàtics a través de la pàgina web dels organismes competents en aquesta matèria.

 

−3 Els ajuntaments de la Roca del Vallès, Sant Esteve Sesrovires i Sant Joan de Vilatorrada percebran, a més
de la quantitat que els correspongui d'acord amb l'apartat anterior, un import complementari atès el volum de
treball que comporta als jutjats de pau d'aquestes poblacions l'existència de centres penitenciaris en el seu
terme municipal. La quantia màxima que s'atorga és de 20.000,00 €, amb càrrec a la mateixa partida
pressupostària prevista al punt primer d'aquesta Resolució i amb el següent desglossament:

 

Ajuntament de la Roca del Vallès 9.000,00 €

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 8.500,00 €

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 2.500,00 €

 

 

−4 Atès que en data 24 de novembre de 2015 ha entrat en funcionament el Centre Penitenciari Mas d'Enric, al
terme municipal del Catllar, i que aquest jutjat de pau forma part de l'Agrupació de Secretaries de Jutjats de
Pau núm. 62, amb seu a la Secuita, el Departament de Justícia satisfarà a aquest darrer municipi i amb càrrec
a la mateixa partida pressupostària prevista al punt primer d'aquesta Resolució un import complementari per
tal de fer front a l'increment de feina que suposa l'entrada en funcionament progressiva de la nova instal·lació.
La quantia màxima que es preveu serà de 1.250 €, que es farà efectiva en la seva totalitat a l'Ajuntament de
la Secuita, sempre que aquest municipi es mantingui com a seu de l'agrupació on està integrat el Jutjat de Pau
del Catllar.

 

−5 L'atorgament dels imports que estableix aquesta Resolució es fa a la bestreta a tots els ajuntaments dels
municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau. El Departament de Justícia podrà acordar, durant l'exercici
pressupostari, lliuraments a compte sobre el total de la subvenció que correspongui als ajuntaments.

 

−6 Vistes les obligacions de caràcter econòmic que deriven de l'aplicació del contingut d'aquesta Resolució, la
seva efectivitat resta condicionada a l'existència de la dotació pressupostària adequada i suficient.

 

−7 Els destinataris dels fons previstos en aquesta Resolució estaran obligats, amb el requeriment previ de la
unitat gestora corresponent, a trametre al Departament de Justícia, en el termini de 15 dies hàbils a comptar
de la recepció del requeriment, la justificació suficient de la destinació dels imports atorgats que s'acreditarà
mitjançant un certificat del secretari de l'Ajuntament, d'acord amb el que disposa el Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Així mateix,
quedaran sotmesos a l'activitat de control de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya prevista a
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l'article 97 de l'esmentat text legal. Qualsevol comunicació es farà, preferentment, per mitjà del portal EACAT,
amb efectes jurídics i legals plens.

−8 Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, els ajuntaments poden 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 la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar, potestativament, requeriment previ al recurs contenciós administratiu, davant
l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el
que disposa l'article 44 de la Llei processal esmentada.

Barcelona, 29 d'abril de 2016

P. d. (Resolució JUS/820/2016, de 31.3.2016, DOGC de 6.4.2016)

Adrià Comella i Carnicé

Secretari general

(16.126.041)
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