
MEMÒRIA DEL SERVEI JURÍDIC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2020 
 

L’any 2020 ha estat marcat per la irrupció de la pandèmia del coronavirus i les mesures de 
compliment obligat derivades de la declaració de l’estat d’alarma. En aquest context, malgrat la 
situació sanitària, hem seguit treballant per oferir un bon assessorament jurídic i assistència 
judicial als municipis i a la mateixa Diputació de Girona. 

Durant el període de confinament domiciliari hem elaborat un Pla de Mandat 2020-2023 centrat 
en objectius com reforçar l’assistència jurídica municipal i del grup institucional de la Diputació, 
fomentar la transparència i avançar en l’Administració electrònica. 

En aquesta línia hem impulsat, coordinadament entre les quatre diputacions catalanes i el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, l’activació de les comunicacions 
telemàtiques amb l’Administració de justícia per a la presentació d’escrits a través de l’extranet 
del professional del sistema e-justícia.cat, i restem a l’espera que s’implementi en els òrgans 
judicials de l’àmbit contenciós a Girona. 

Aquest Servei Jurídic va participar en la jornada de presentació i difusió del Catàleg de Serveis 
de la Diputació de Girona que va tenir lloc a la Casa de Cultura de Girona, amb la incorporació 
d’una oferta cada cop més especialitzada i diversificada. 

Pel que fa a l’assistència als municipis, en el decurs del 2020, el Servei Jurídic ha assumit la 
defensa jurídica de 55 nous recursos contenciosos administratius de les corporacions locals, 4 
dels quals eren de la mateixa Diputació de Girona i del seu grup institucional, que ha reduït la 
conflictivitat. 

Aquests recursos s’afegeixen als 284 que estan actualment en tràmit judicial davant els jutjats 
contenciosos administratius de Girona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal 
Suprem. 

El nombre de peticions d’assistència judicial ha disminuït respecte al 2019, especialment amb la 
declaració de l’estat d’alarma i la situació de paralització administrativa i judicial, si bé durant 
aquest període es va incrementar substancialment el nombre de consultes jurídiques, fins a 50. 

En concret, l’assistència a municipis de menor capacitat econòmica i de gestió (de menys de 
1.000 habitants) es manté a prop del 30 % del total de peticions, un percentatge similar al de 
l’any 2019, en què es va doblar pràcticament la mitjana anterior. 

Durant aquest exercici han finalitzat per sentència 60 recursos, en un 62 % dels quals hi ha hagut 
un pronunciament judicial totalment favorable a l’Administració. Les costes judicials 
ingressades i satisfetes s’han equiparat pràcticament aquest darrer any. 

A més, els ajuntaments continuen confiant en l’assessorament jurídic d’aquest servei en diverses 
matèries i procediments, segons es pot extreure de les 5 peticions d’informes, a més de les 50 
consultes, que suposen un increment notable respecte a l’any anterior, mentre que les visites 
concertades han estat substituïdes per les reunions telemàtiques a causa de la COVID-19. 

La prestació d’assistència jurídica i judicial als ens locals s’ofereix amb caràcter gratuït i això ha 
suposat un estalvi en honoraris d’advocats de l’ordre de 200.000 euros. Podem destacar també 
la desestimació d’algunes reclamacions de responsabilitat patrimonial amb quanties 
elevadíssimes, com és el cas d’una reclamació de més de 10.000.000 d’euros. 



Dels àmbits que generen més conflictivitat hem de destacar tots els relacionats amb 
l’urbanisme, bé sigui pel planejament, la gestió o la disciplina urbanística. Aquest any hi ha hagut 
un increment en matèria de funció pública, així com problemàtiques generades per la 
contractació administrativa. 

 

 

En el marc del conveni de col·laboració de la Diputació de Girona amb la Universitat de Girona i 
l’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Girona, hem comptat amb dos alumnes del Màster d’accés a 
l’advocacia per formar-los amb pràctiques tutelades que els han permès conèixer 
l’Administració pública i, especialment, la defensa judicial dels ens locals. 
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