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Núm. 3480
diPUtAció de GirOnA 
Secretaria General 

Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la prestació de l’assistència jurídica provincial i Reglamentació del Servei 
Jurídic de la Diputació de Girona 

La Diputació de Girona en sessió plenària de 24 de gener de 2017 va adoptar amb caràcter inicial l’acord d’aprovació de 
l’Ordenança Reguladora de la Prestació de l’Assistència Jurídics Provincial i Reglamentació del Servei Jurídic de la Diputació 
de Girona. L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 30, de 13 de febrer de 2017, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7318, de 28 de febrer de 2017, als 
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació. Vist que no s’han presentat reclamacions durant 
el termini d’exposició pública, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat amb caràcter definitiu.

Tot seguit es procedeix a la publicació íntegra de l’Ordenança Reguladora de la Prestació de l’Assistència Jurídica Provincial 
i Reglamentació del Servei Jurídic de la Diputació de Girona.

“ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA JURÍDICA PROVINCIAL I REGLAMENTACIÓ 
DEL SERVEI JURÍDIC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
1.1 De conformitat amb el que estableixen els articles 31 i 36.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LBRL), modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local (LRSAL), i els articles 91.2 b) i 92.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Diputació de Girona prestarà el servei d’assistència jurídica als ens locals inclosos 
en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, i especialment als municipis de menor capacitat econòmica i de gestió, per 
satisfer necessitats previstes a la Llei com a serveis mínims dels ens locals.
1.2 S’entén per municipi de menor capacitat econòmica i de gestió aquell que tingui una població de dret en el moment de 
formular la sol·licitud de menys de 1.000 habitants.
1.3 S’entén per ens local, a part del municipi, les entitats municipals descentralitzades (EMD), els consorcis locals, les 
mancomunitats de municipis, les comarques i altres òrgans amb personalitat jurídica dependents d’aquests ens locals o de 
la mateixa Diputació de Girona (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, fundacions públiques, societats de 
capital íntegrament públic, etc.).
1.4 No s’inclou dins de l’àmbit de l’assistència jurídica les societats d’economia mixta, independentment de la participació 
pública que es tingui en la societat mercantil. 
1.5 La prestació de l’assistència jurídica i la defensa judicial amb mitjans propis de la Diputació de Girona, per regla general, 
tindrà caràcter gratuït. L’ordenança fiscal corresponent podrà establir, si escau, preus públics.
1.6 Als efectes del que disposa l’article 95 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, es considera 
servei comú del grup institucional de la Diputació de Girona el Servei Jurídic d’aquesta. Només els organismes autònoms i 
les entitats públiques empresarials (EPE) hauran d’obtenir l’informe preceptiu del cap del Servei Jurídic de la Diputació de 
Girona per poder sol·licitar informes jurídics o dictàmens d’experts externs.
1.7 L’organisme autònom Xarxa Local de Municipis (XALOC) només tindrà competències en matèria de defensa judicial als 
municipis en relació amb els tributs i ingressos de dret públic respecte dels quals ha actuat per delegació o encàrrec de gestió 
en els termes que disposa la seva normativa interna.

Article 2 
2.1 L’assistència jurídica local comprèn els dos supòsits següents:
a) L’assessorament juridicoadministratiu de tota mena que sol·licitin els ens locals enumerats a l’article 1 d’aquesta Ordenança 
sobre qüestions que tinguin relació directa amb les competència municipals. Aquest assessorament s’efectuarà mitjançant la 
resposta de consultes telefòniques o de manera presencial, mitjançant visites informatives, redacció d’informes, dictàmens i 
propostes de resolució d’índole jurídica.
b) La defensa judicial de les entitats locals que no comptin amb serveis jurídics propis en els procediments de caràcter 
contenciós administratiu en què aquestes siguin part, i en aquells processos en via civil que comportin la defensa de béns 
municipals patrimonials, comunals o de domini públic, en els termes establerts a l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 
de juliol, del poder judicial.
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2.2 No s’assistirà ni es defensarà judicialment en l’àmbit penal, laboral i civil, amb l’excepció del previst a l’article 2.1 b), part 
final.
2.3 La petició d’assistència o defensa jurídica s’articularà per via telemàtica mitjançant l’entrada d’una sol·licitud normalitzada 
al Registre General de la Diputació de Girona, que anirà acompanyada de l’acord o la resolució que ho acorda.

Article 3 
3.1 La petició d’assessorament juridicoadministratiu ha de ser sobre un supòsit concret i determinat, no genèrica. I la sol·licitud 
s’haurà d’acompanyar de la documentació administrativa necessària perquè es pugui conèixer adequadament la qüestió 
plantejada.
3.2 L’assessorament juridicoadministratiu a què es refereix l’apartat 2.1 a) serà prestat pel Servei Jurídic propi de la corporació 
provincial.

Article 4
4.1 La defensa judicial a què es refereix l’apartat 2.1 b) es realitzarà mitjançant lletrats propis de la corporació provincial, que 
assumiran la defensa dels interessos de l’entitat peticionària davant la jurisdicció contenciosa administrativa, per rigorós torn 
d’entrada de les sol·licituds al Registre General. 
4.2 Per als ens locals que comptin amb serveis jurídics propis, la prestació assistencial consistirà en funcions de suport i 
cooperació amb la direcció lletrada de l’entitat local.
4.3 S’entén per serveis jurídics propis de l’ens local aquells que tenen un o més treballadors en plantilla al capítol I (despeses de 
personal), en règim permanent o temporal del Grup A1, lletrat jurídic, o tècnic d’administració general o especial que realitzi 
aquestes funcions. També es consideraran serveis jurídics propis aquells que tinguin concertat un contracte administratiu de 
serveis sobre aquest punt, amb caràcter estable i periòdic, amb un lletrat col·legiat al corresponent col·legi d’advocats.
4.4 La resolució sobre l’atorgament o denegació de l’assistència jurídica serà adoptada de forma motivada mitjançant un 
decret del president de la Diputació de Girona o del diputat en qui delegui.

Article 5
En els supòsits en què per a la prestació del servei de defensa judicial sigui preceptiva o necessària la intervenció del procurador, 
el nomenament d’aquest professional i l’abonament del seus honoraris correspondran a l’entitat local corresponent. Aquesta 
proposarà a quins procuradors vol designar per a la seva defensa judicial.

Article 6
S’exceptuen de l’atorgament d’assistència en la defensa judicial:
a) Les peticions que tinguin per objecte donar suport o rebutjar la impugnació d’actes o acords municipals que hagin fet els 
membres de les corporacions que haguessin votat en contra dels esmentats acords, als quals es refereix l’article 63.1 b) de 
l’LBRL.
b) Les qüestions judicials de tota mena que es formulin contra la Diputació de Girona i les que es produeixin entre diferents 
entitats locals.
c) Aquelles sol·licituds sobre les quals els lletrats del Servei Jurídic hagin emès informe desfavorable, de conformitat amb el 
que disposa l’article 9 de la present Ordenança.
d) Les peticions que consisteixin a demanar la substitució lletrada a favor del Servei Jurídic de la Diputació de Girona en 
assumptes inicialment encomanats a altres professionals per l’entitat local, llevat de supòsits de força major.
e) Les resolucions administratives adoptades en contra dels informes tècnics o jurídics emesos pel personal de la mateixa 
corporació o de la Diputació de Girona.
f) Les qüestions de responsabilitat patrimonial respecte de les quals la pòlissa d’assegurances de l’ens sol·licitant tingui 
coberta la defensa jurídica, llevat que es justifiqui l’existència d’un conflicte d’interessos o de qualsevol altra circumstància 
que no permeti encomanar la defensa jurídica a la companyia asseguradora.
g) Els supòsits d’impugnació d’actes presumptes resten igualment exclosos de la defensa jurídica com a norma general, a 
excepció d’aquells supòsits en què es justifiquin de forma adequada i suficient les circumstàncies extraordinàries que han 
motivat l’incompliment de l’obligació de resoldre el procediment exigit per l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CAPÍTOL II: PROCEDIMENT
Article 7
Per poder sol·licitar qualsevol modalitat d’assistència jurídica de la Diputació de Girona, cal una petició signada per l’alcalde 
o president de l’entitat local, acompanyada, si escau, de la resolució o l’acord plenari corresponent conforme es disposa o 
s’acorda comparèixer, designar representant i nomenar lletrat del Servei Jurídic de la Diputació.
A les peticions d’assistència judicial l’ens local haurà d’adjuntar, així mateix, la documentació següent:
a) Certificat administratiu expedit pel secretari de la corporació que acrediti que l’entitat local no compta amb serveis jurídics 
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propis, ni en plantilla, ni mitjançant contracte administratiu regular de prestació de serveis.
b) Còpia autèntica i íntegra de l’expedient administratiu indexat i dels antecedents, i altra documentació complementària 
que s’estimi pertinent per a un millor coneixement de la qüestió judicial de la qual es sol·licita assistència. Per a la seu 
contenciosa administrativa en primera instància, cal citar a comparèixer en el procediment aquells que es consideri com a 
interessats, d’acord amb el que estableix l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa (LJCA).
c) Còpia íntegra de tota la documentació rebuda del jutjat o del tribunal.
d) Informe explicatiu del secretari i/o dels serveis tècnics municipals, en relació amb els aspectes legals, tècnics o de fet 
relacionats amb el tema objecte de la petició d’assistència judicial.
e) En el moment en què es notifiqui l’atorgament de l’assistència judicial, caldrà aportar una còpia autèntica dels poders 
notarials a favor dels lletrats del Servei Jurídic de la Diputació de Girona i dels procuradors.
La sol·licitud d’assistència implicarà l’acceptació de les condicions i normes de prestació, regulades en aquesta Ordenança.

Article 8
Les sol·licituds d’assistència judicial que tinguin per objecte la defensa de l’entitat local en un procediment abreujat, regulat 
als articles 78 i següents de l’LJCA, s’hauran d’acompanyar també d’una còpia de la demanda i de la providència del jutjat, 
en la qual s’assenyali el dia i l’hora de la celebració de l’acte de la vista. En la resta de casos, serà suficient amb la indicació del 
número del recurs del jutjat o tribunal que coneix del procés.

Article 9
En el termini de deu dies hàbils des de l’entrada de la petició d’assistència judicial al Registre General de la Diputació 
de Girona, acompanyada de la documentació exigida, els lletrats del Servei Jurídic provincial poden formular un informe 
proposta de desestimació de l’assistència sol·licitada i renunciar a la defensa judicial corresponent en aquells supòsits en 
què la disposició o actuació administrativa recorreguda no s’ajusti a Dret, o sigui contrària a la doctrina i jurisprudència 
consolidada i reiterada, de tal forma que no es puguin sostenir arguments jurídics per a la seva defensa. Tot això sens perjudici 
que els lletrats del Servei Jurídic provincial puguin fer ús del que estableix l’article 54.2 de l’LJCA (petició de suspensió del 
procediment).
També es podrà desestimar l’assistència sol·licitada en cas que hi hagi repetició amb altres sol·licituds anàlogues i duplicitat 
d’assessorament.

Article 10
La defensa judicial efectuada pels lletrats del Servei Jurídic provincial no podran renunciar, desistir ni aplanar-se en litigis 
ja plantejats, llevat que així ho acordi expressament l’òrgan competent del propi ens local, d’acord amb els tràmits legals 
pertinents, i ho comuniqui a la Diputació de Girona mitjançant la corresponent notificació administrativa.
El Servei Jurídic de la Diputació de Girona podrà renunciar a la defensa jurídica de l’ens local assistit quan aquest mostri una 
manca de col·laboració en la tramitació i resolució de l’expedient administratiu; és a dir, una inactivitat administrativa.

Article 11
Els mitjans de prova seran gestionats pel propi ens local amb l’ajut del lletrat del Servei Jurídic assignat al cas. La prova 
documental que s’obri en el mateix ens local serà preparada i tramesa al Servei Jurídic amb la màxima agilitat i celeritat 
possible.
El lletrat encarregat de la defensa judicial podrà consultar i examinar a les dependències municipals totes les dades que estimi 
convenients per a la defensa, posades de manifest a les oficines municipals.
Les proves pericials seran proposades prèvia consulta amb l’ens local respectiu, que es farà càrrec íntegrament de les despeses 
que se’n derivin. També es farà càrrec del cost dels anuncis oficials.

Article 12
En cas de sentències que condemnin al pagament d’una quantia líquida de diners, el pagament es farà sempre amb càrrec 
al pressupost de l’entitat local a la qual afecti la qüestió litigiosa en el moment de l’execució. La mateixa regla serà aplicable 
quan hi hagi una condemna a costes.
Si en el procés es produeix condemna en costes s’aplicaran les regles següents:
1.- Quan el condemnat en costes sigui l’Ajuntament que rep l’assistència jurídica correspondrà a aquest el pagament de les 
causades a la part contrària.
2.- Quan la condemnada en costes sigui la part contrària, l’import de les causades a l’Ajuntament s’ingressarà a favor de la 
Diputació de Girona en el compte bancari obert a l’efecte.

Article 13
Anualment, amb la finalitat de tenir un millor coneixement de la norma jurídica aplicable, es redactarà una memòria que 
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aplegarà d’una manera sistemàtica la jurisprudència dictada pels organismes jurisdiccionals en els litigis promoguts a favor 
o en contra dels ens locals que hagin sol·licitat el servei d’assistència jurídica de la Diputació de Girona.

Article 14
Amb una periodicitat mínima trimestral el cap del Servei Jurídic comunicarà a la Secretaria General de la Diputació de 
Girona la relació de resolucions judicials recaigudes, de la qual es donarà compte a la Comissió Informativa corresponent en 
la següent sessió ordinària que aquest òrgan celebri.

Disposició transitòria
Les assistències jurídiques que hagi atorgat la Diputació de Girona fins a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es regiran 
per la normativa vigent en el moment de concedir-les.

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de 
la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG).

Disposició derogatòria
Quan entri en vigor aquesta Ordenança quedaran sense efecte totes les normes jurídiques anteriors que regulin l’assistència 
jurídica de la Diputació de Girona als ens locals (publicades al BOPG número 200, de 16 d’octubre de 2008).”

Contra l’acord adoptat, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta 
publicació. 

Girona, 25 d’abril de 2017 

Josep Fermí Santamaria i Molero 
President accidental 

Administració Local Diputació


