
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ACORD GOV/130/2013, de 8 d’octubre, pel qual es dóna compliment a la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de 18 de desembre de 2012, dictada en el recurs contenciós administratiu 268/2010.

En data 20 d’abril de 2010, el Govern va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona
(DOGC núm. 5627, de 12.5.2010).

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data
18 de desembre de 2012, va dictar Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 268/2010, interposat
per l’entitat Canteras J. Clapé, SL, contra l’Acord del Govern esmentat.

La part dispositiva d’aquesta Sentència, traduïda textualment, estableix el següent:

“Desestimar la inadmissibilitat del present recurs contenciós administratiu en els termes argumentats en el
fonament de dret tercer.1 i estimar parcialment el present recurs contenciós administratiu interposat a nom de
l’entitat Canteras J. Clapé, SL, contra l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya denominat Acord
GOV/77/2010, de 20 d’abril, pel qual es va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona
(DOGC de 12 de maig de 2010), del tenor explicitat anteriorment, en el sentit d’estimar la nul·litat de la figura
de planejament territorial impugnada en els particulars dels terrenys objecte de les presents actuacions i en
relació amb el següent:

”—1 Quant a l’apreciació de ‘connectors ecològics’, només es pot estimar en els terrenys que s’han informat de
‘riera’ en una amplada que podria arribar fins a 40 m i de ‘masses boscoses’ i envers l’enllaç de la C-017 amb
els accessos al polígon Montguit, al SE dels terrenys objecte de les presents actuacions com a única possibilitat
d’encreuament segur de l’autovia i als efectes del tipus o categoria d’‘espais de protecció especial pel seu
interès natural i agrari’.

”—2 Quant a una rellevància del paisatge en una part de la finca en el seu límit est.

”—3 I als efectes del tipus o categoria d’‘espais de protecció preventiva’ com a supòsit residual tant dels
terrenys de l’apartat anterior com de la resta dels terrenys.

”Es desestimen la resta de pretensions.”

En data 18 de març de 2013 es va notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat la fermesa d’aquesta
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual es va publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 6349, de 5 d’abril de 2013.

El 14 de juny de 2013, l’Àrea de Planificació i Estudis Territorials de la Direcció General d’Ordenació del Territori
i Urbanisme ha elaborat un document que, en compliment de l’esmentada Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, modifica els plànols 1.2 Espais Oberts. Proposta; 1.3 Espais Oberts. Proposta amb
planejament; 2.2 Sistema Urbà. Planejament i sistema d’espais oberts; i 2.4 Sistema Urbà. Estructura nodal del
territori, del Pla territorial metropolità de Barcelona, en el sentit d’atorgar a la part corresponent de la finca
situada en el paratge Can Jaumira la categoria de sòl de protecció preventiva.

Vist l’article 103.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa;

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Donar compliment a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 18 de desembre de
2012, dictada en el recurs contenciós administratiu 268/2010 i, en conseqüència, atorgar a una part de la finca
situada en el paratge Can Jaumira la categoria de sòl de protecció preventiva, i modificar els plànols següents
que figuren en l’expedient del Pla territorial metropolità de Barcelona: 1.2 Espais Oberts. Proposta; 1.3 Espais
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Oberts. Proposta amb planejament; 2.2 Sistema Urbà. Planejament i sistema d’espais oberts; i 2.4 Sistema
Urbà. Estructura nodal del territori.

—2 Disposar la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’aquest Acord a l’efecte de la seva
executivitat immediata.

Aquest Acord i els plànols 1.2, 1.3, 2.2 i 2.4, modificats del Pla territorial metropolità de Barcelona restaran,
per a la consulta i la informació que preveu l’article 16.2 del Reglament pel qual es regula el procediment
d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, aprovat pel Decret 142/2005, de 12 de juliol,
a l’arxiu del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029,
Barcelona, i al lloc web del Departament de Territori i Sostenibilitat (http://www.gencat.cat/territori).

—3 Comunicar aquest Acord a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

Barcelona, 8 d’octubre de 2013

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

(13.281.146)
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