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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EDICTE de 2 de setembre 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. 384/2008.
La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data
29 de juliol de 2014 ha dictat Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 384/2008, interposat per la
representació del senyor José Colom Martí contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de 15 de novembre de 2007 i de 30 d’abril de 2008, pels quals, respectivament, es va aprovar
definitivament el Pla d’ordenació urbanística (POUM) de Manlleu.
La part dispositiva de la Sentència esmentada, traduïda textualment, estableix:
“1. Estimar el present recurs contenciós administratiu interposat per la representació del senyor José Colom
Martí contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 15 de novembre de 2007 i de 30
d’abril de 2008, pels quals, respectivament, es va aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística (POUM)
de Manlleu, i es va donar conformitat al referit Text refós del POUM, publicats en el DOGC número 5174, de 16
de juliol de 2008.
”2. Declarar la nul·litat de la delimitació pel POUM de Manlleu del sector PPU-4 (PPU-6 en l’aprovació inicial),
‘Pla parcial Pont Est’.
”3. Anul·lar el POUM de Manlleu i ordenar que es remunti tot el que s’ha actuat al moment: anterior a emetre
l’informe ambiental, a fi de realitzar el preceptiu estudi d’inundabilitat, que haurà de ser informat
favorablement per l’Administració hidràulica competent en el si de la tramitació del Pla, de conformitat amb la
disposició transitòria segona del Decret 3005/2006, de 18 de juliol, que va aprovar el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
”4. No efectuar especial pronunciament sobre les costes causades.”
En data 21 de maig de 2015 el Tribunal Suprem ha confirmat aquesta Sentència.

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 l’esmentada Sentència per a coneixement general.

Barcelona, 2 de setembre de 2015

Roser Clariana i Selva
Cap del Servei de Coordinació Jurídica i Recursos
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