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MEMÒRIA DEL SERVEI JURÍDIC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA - 2021 

 

1. Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 

La prestació d’assistència judicial als ens locals i la prestació efectiva dels recursos que 
conté es desenvolupen tenint en compte els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
de l’Agenda 2030, d’entre els quals específicament es detallen els següents: 

• Objectiu 10. Reduir les desigualtats, promoure la inclusió social, econòmica i política i 
fomentar la igualtat d’oportunitats. 

• Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un 
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia a totes les persones i 
desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. 

• Objectiu 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per aconseguir 
els objectius de desenvolupament sostenible. 

 

 

2. Fets destacables 

L’any 2021 encara ha estat marcat per algunes mesures derivades de la pandèmia de la 
COVID-19, com ara el teletreball, de manera que al mes de setembre, després de dur a 
terme un estudi d’aforaments d’espais segurs, es va poder restablir el treball presencial de 
forma esglaonada. En aquest context, malgrat la situació sanitària, al Servei Jurídic hem 
seguit treballant per oferir assessorament jurídic i assistència judicial als municipis i a la 
mateixa Diputació de Girona. 

Amb la creació d’un nou servei i l’aprovació del Pla de Serveis d’Assessorament i Assistència 
Jurídica als Municipis des de la Secretaria General de la Diputació de Girona, al Servei 
Jurídic hem reorientat la prestació d’assistència i l’hem focalitzat en la defensa judicial dels 
ens locals i de la mateixa corporació i el seu grup institucional, incorporant com a nou àmbit 
d’assistència el de la jurisdicció social. 

 

3.  L’assistència judicial als ens locals en xifres 

Pel que fa a l’assistència als municipis, en el decurs del 2021, el Servei Jurídic ha assumit 
la defensa judicial de 62 nous recursos contenciosos administratius de les corporacions 
locals, sis dels quals han estat de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms. 
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Aquests s’han afegit als 83 recursos que es tramitaven a finals de 2020 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 s’ha incrementat respecte del 2020, si bé no 
arriba als nivells previs a la declaració de l’estat d’alarma i la situació de paralització 
administrativa i judicial que es va produir. Per contra, s’ha reduït el volum de consultes dels 
ens locals, que progressivament es van derivant al nou servei d’assistència jurídica a través 
del registre del sistema JIRA. 

En concret, l’assistència a municipis amb una menor capacitat econòmica i de gestió (menys 
de 1.000 habitants) es redueix del 30 % a un 23 % del total de peticions.  

Dels àmbits que generen més conflictivitat cal destacar tots aquells relacionats amb 
l’urbanisme, bé sigui pel planejament, la gestió o la disciplina urbanística, especialment 
aquests últims expedients incoats per restaurar la legalitat urbanística alterada. El 2021 
també ha estat marcat per la incertesa, els pronunciaments judicials i pels canvis legals i els 
seus efectes produïts en relació amb l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, tribut local conegut com a plusvàlua. La sentència del Tribunal 
Constitucional de 26-10-2021 va anul·lar alguns articles del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL) referits al sistema de determinació de la base imposable, mentre que el Reial 
decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el TRLRHL, restableix el mètode 
de càlcul de la base imposable de l’impost. 
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Durant aquest exercici han finalitzat per sentència 47 recursos, dels quals hi ha hagut un 
pronunciament judicial totalment favorable a l’Administració en un 60 % dels casos. Les 
costes judicials de l’any 2021 han suposat un saldo 87.455,87 euros a favor de la Diputació 
de Girona. 

Una vegada finalitzats els processos per sentència judicial, les parts estan obligades a 
complir-la en la forma i els termes que s’hagin establert. I totes les persones i entitats 
públiques i privades han de prestar la col·laboració que requereixin els jutges i tribunals 
contenciosos administratius per a la deguda i completa execució. Es tracta majoritàriament 
de pronunciaments judicials que comporten l’enderroc de construccions que infringeixen la 
legalitat urbanística vigent i que, si els propietaris no la restauren de manera voluntària, 
l’Administració ho ha de fer de manera subsidiària, amb la complexitat que això comporta: 
tramitació administrativa, redacció de projectes, contractació de l’obra, liquidació econòmica, 
etc. I és aquí on sovint es generen incidents d’execució de sentència, en els quals es 
dirimeixen totes les qüestions que plantegen les actuacions encaminades a donar 
compliment a les declaracions que conté el veredicte. A finals de 2021 hi havia en tràmit 33 
incidents d’execució de títols judicials. 

La Diputació ofereix la prestació d’assistència jurídica i judicial als ens locals amb caràcter 
gratuït, el qual els ha suposat un estalvi en honoraris d’advocats de l’ordre de 200.000 euros. 

 

4. Col·laboracions externes 

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, el 2021 les limitacions de presencialitat 
han impedit poder comptar amb algun alumne del Màster d’accés a l’advocacia per a la seva 
formació amb pràctiques tutelades. L’experiència ens els darrers anys ha estat molt positiva 
per al foment del dret administratiu entre els alumnes, atès que els ha permès conèixer 
l’Administració pública i, en especial, la defensa judicial dels ens locals, amb el qual han 
pogut ampliar el ventall d’opcions de cara al futur professional.  
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