
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 24 de març de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 203/2010.

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data
12 de desembre de 2014 ha dictat Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 203/2010, interposat
a nom de l’entitat Josel, SL, contra l’Acord GOV/77/2010 de la Generalitat de Catalunya de 20 d’abril, pel qual
es va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona.

La part dispositiva de la Sentència esmentada, traduïda textualment, estableix:

“Estimar el present recurs contenciós administratiu interposat a nom de l’entitat Josel, SL, contra l’Acord
GOV/77/2010 de la Generalitat de Catalunya, de 20 d’abril, pel qual es va aprovar definitivament el Pla
territorial metropolità de Barcelona, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de maig de
2010, del tenor explicitat anteriorment, i en estimar la demanda articulada s’estima la nul·litat de l’ordenació
territorial establerta pel que fa als terrenys de referència, àmbit del sector de Torre Negra, s’hi ha reconegut
l’ordenació del sistema bàsic de la realitat territorial constituït pels ‘espais oberts’ i del tipus bàsic de sòl que, al
seu torn, es configura com a categoria d’‘espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari’, i queden
exclosos d’aquest sistema i tipus bàsic o categoria.

”S’imposen les costes del present procés ocasionades a la part actora i a les parts codemandades, per meitat,
extensiu a les proves pericials practicades en el procés pels pèrits processals.”

Atès el que disposen els articles 104.1 i 107.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
resolc donar publicitat a la part dispositiva de la Sentència esmentada per a coneixement general.

Barcelona, 24 de març de 2015

Roser Clariana i Selva
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