
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 27 de juny de 2013, 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. 2010/267.

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data
de 12 de març de 2007 ha dictat Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 2010/267, interposat
per l’Ajuntament de Parets del Vallès contra l’Acord GOV/77/2010, de 20 d’abril, pel qual s’aprova
definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona.

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

“Estimar aquest recurs contenciós administratiu interposat a nom de l’Ajuntament de Parets del Vallès 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, i en estimar la demanda articulada s’estima la nul·litat de la figura de planejament
territorial objecte d’actuacions per tal com va reconèixer i va establir una ordenació territorial de la
infraestructura de mobilitat, via estructural primària de titularitat estatal d’actuacions, denominada Ronda del
Vallès, de forma aliena a la proposta que constava del Ministeri de Foment i concretament en tots els
particulars del plànol d’ordenació 3.5, Infraestructures viàries. Traçats alternatius de la Ronda del Vallès. Sense
costes.”.

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 un coneixement general.

Barcelona, 27 de juny de 2013

Roser Clariana i Selva

Cap del Servei de Coordinació Jurídica i Recursos
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