
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ACORD GOV/63/2014, de 29 d'abril, pel qual es dóna compliment a la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de 26 de març de 2013 dictada en el recurs contenciós administratiu 283/2009.

En data 16 de setembre de 2008, el Govern va aprovar definitivament el Pla territorial parcial de les comarques
centrals, mitjançant l’Acord GOV/156/2008, de 16 de setembre (DOGC núm. 5241, de 22.10.2008).

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data
26 de març de 2013 va dictar Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 283/2009, interposat per
l’Ajuntament de Cardona contra l’Acord del Govern esmentat.

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

“—1 Estimar el recurs contenciós interposat per l’Ajuntament de Cardona contra la desestimació per silenci, pel
Govern de la Generalitat de Catalunya, del requeriment previ formulat pel dit Ajuntament, en data 22 de
desembre de 2008, a l’empara de l’article 44 LJCA, en relació amb l’Acord adoptat en la sessió de data 16 de
setembre de 2008 per aquest Govern, d’aprovació definitiva del Pla territorial parcial de les comarques centrals,
publicat en el DOGC de 22 d’octubre de 2008.

”—2 Anular parcialment les resolucions impugnades, exclusivament pel que fa a la ubicació i delimitació de
l’àrea de sòl de protecció territorial, per riscos geològics, corresponent a la mina Nieves, situada al terme
municipal de Cardona, plasmada en el plànol normatiu núm. 0.6.

”—3 Requerir l’Administració demandada, a fi que, en el termini de quatre mesos comptats a partir de
comunicació de la Sentència a què es refereix l’article 104.1 LJCA, tramiti, aprovi i publiqui, mitjançant el
pertinent plànol normatiu que substitueixi el susdit, una nova ubicació i delimitació de la zona de referència,
sobre la base del plànol núm. 3 ‘de projecció en superfície del perímetre exterior de les labors de la mina
Nieves’, annex al dictamen pericial emès en aquestes actuacions, i donar-ne compte al Tribunal.

”—4 No fer especial pronunciament sobre les costes causades.”

En data 11 de juliol 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. 6429, de 31 de juliol de 2013.

El 10 de gener de 2014, 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, proposa modificar els plànols I.4 Riscos i afectacions del territori; O.2 Model
territorial. Estructura nodal; O.3 Model territorial. Infraestructures de mobilitat; i O.6 Espais oberts, estratègies
d’assentaments i actuacions d’infraestructures, del Pla territorial parcial de les comarques centrals, en el sentit
d’ajustar la ubicació i delimitació que contenen els esmentats plànols de l’àrea de sòl de protecció territorial,
per riscos i afectacions, corresponents a la mina Nieves, al terme municipal de Cardona.

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 26 de març de
2013 dictada en el recurs contenciós administratiu 283/2009, i en conseqüència, ajustar la ubicació i
delimitació de l’àrea de sòl de protecció territorial, per riscos i afectacions, corresponents a la mina Nieves de
Cardona, i modificar els plànols següents que figuren en l’expedient del Pla territorial parcial de les comarques
centrals: I.4 Riscos i afectacions del territori; O.2 Model territorial. Estructura nodal; O.3 Model territorial.
Infraestructures de mobilitat; i O.6 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures.
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—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 I.4, O.2, O.3 i O.6 modificats del Pla territorial parcial de les comarques centrals
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, 29 d’abril de 2014

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

(14.119.119)
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