
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ACORD GOV/122/2015, de 28 de juliol, pel qual es dóna compliment a la Sentència del Tribunal Suprem de
25 de febrer de 2015, dictada en el recurs de cassació 881/2013.

En data 27 de juliol de 2010, el Govern va aprovar definitivament el Pla territorial parcial de les Terres de
l’Ebre per mitjà de l’Acord GOV/130/2010, de 27 de juliol (DOGC núm. 5696, de 19.8.2010).

La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, en data 25 de febrer de 2015
va dictar sentència en el recurs de cassació núm. 881/2013, interposat pels senyors Andrés i Luis de la Fuente
O’Connor contra la Sentència de 27 de desembre de 2012, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el recurs contenciós administratiu núm. 377/2010 formulat contra l’Acord del Govern esmentat.

La part dispositiva d’aquesta sentència, traduïda textualment, estableix:

“Que s’ha de declarar i es declara que escau el recurs de cassació interposat pel procurador senyor Jacinto
Gómez Simón, en nom i representació dels senyors Andrés i Luis de la Fuente O’Connor contra la Sentència
pronunciada, amb data 27 de desembre de 2012, per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs número 277/2010, que s’anul·la i es deixa sense
efecte, al mateix temps que s’ha d’estimar i s’estima el recurs contenciós administratiu sostingut per la
representació processal dels recurrents esmentats contra els acords de la Generalitat de Catalunya de 27 de
juliol de 2010, d’aprovació definitiva del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre i les seves directrius del
paisatge, així com contra la desestimació per silenci de la petició efectuada per aquests a l’Administració
esmentada el dia 6 d’octubre de 2010, en relació amb el dit Pla, i, en conseqüència, s’anul·len els dits acords
per tal que el referit Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre s’acomodi en el que sigui necessari a la
Resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 29 de febrer de 2008, i a la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’1 de setembre de 2010, que consideren el sector corresponent al
Pla parcial 9 d’Alcanar-Tarragona com a sòl urbanitzable sense pla parcial aprovat en lloc de sòl no urbanitzable
costaner, sense fer expressa condemna al pagament de les costes processals causades en la instància i en
aquest recurs de cassació.”

En data 22 d’abril de 2015, es va notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat la fermesa d’aquesta
Sentència del Tribunal Suprem, la qual es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6874,
de 19 de maig de 2015.

En data 15 de juny de 2015, l’Àrea de Planificació i Estudis Territorials ha elaborat un document que, en
compliment de l’esmentada Sentència del Tribunal Suprem, proposa modificar els plànols A Model territorial; B
Estratègies de desenvolupament; D Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures.
Montsià, del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, en el sentit de modificar el tipus de categoria de sòl
dels terrenys del sector corresponent al Pla parcial 9 d’Alcanar, els quals s’inclouen en el sistema
d’assentaments, ús residencial, de manera anàloga a les zones adjacents.

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 Suprem de data 25 de febrer de 2015, dictada en el recurs
de cassació 881/2013 i, en conseqüència, incloure els terrenys del sector corresponent al Pla parcial 9 d’Alcanar
en el sistema d’assentaments, ús residencial, de manera anàloga a les zones adjacents, i modificar els plànols
següents del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre: A Model territorial; B Estratègies de
desenvolupament; D Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures. Montsià.
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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 A, B i D, modificats del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre 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, planat 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, 28 de juliol de 2015

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

(15.209.113)
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