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Dijous, 15 de juny de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

EDICTE de 5 de juny de 2017, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal  
Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs d'apel·lació núm. 253/2013

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 13 
d'abril de 2016 va dictar Sentència núm. 257 en el recurs d'apel·lació 253/2013, promogut per Galze Urbà, SL, contra la 
Sentència núm. 77, de 12 d'abril de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona i recaiguda 
en el recurs contenciós administratiu 201/2008, que va declarar la inadmissibilitat del Projecte de reparcel·lació del 
polígon 2 del Pla parcial el Llimonet, de Vilanova i la Geltrú.

Posteriorment, per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es va promoure en data 08/06/2016 incident de nul·litat 
d'actuacions davant la mateixa Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, per extinció de l'entitat apel·lant Galze Urbà SL en virtut de procediment concursal, amb anterioritat a la 
data de la sentència,  i  conseqüent manca de capacitat  processal. Aquest incident de nul·litat d'actuacions ha estat 
desestimat en virtut d'Interlocutòria dictada en data 5 de maig de 2017 i notificada a l'Ajuntament en data 29 de maig.

En conseqüència, procedeix donar publicitat de l'esmentada sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
donant la mateixa publicitat de la qual va ser objecte l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació objecte d'aquest 
litigi.

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

"Estimar  el  present  recurs  d'apel·lació  núm.  253/2013,  promogut  per  Galze  Urbà,  SL,  amb  l'oposició  de  l'Il·lm. 
Ajuntament  de Vilanova i  la  Geltrú  i  del  Departament  de Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de Catalunya  i, 
consegüentment,  revocar  i  deixar  sense  efecte  la  Sentencia  núm.  77,  de  12  d'abril  de  2013,  dictada  pel  Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el si del procediment ordinari núm. 201/2008, i, en el seu lloc:

"1.  Declarar l'admissibilitat  del recurs contenciós administratiu interposat per Galze Urbà, SL, contra el  Projecte de 
reparcel·lació del polígon 2 del Pla parcial el Llimonet, aprovat definitivament per l'Il·lm. Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú en data 7 d'agost de 2007.

"2. Estimar l'expressat recurs contenciós administratiu i declarar la nul·litat de ple dret dels aspectes del Projecte de 
reparcel·lació  que  són  expressió  o  conseqüència  de  les  càrregues  derivades  d'un  règim  de  coeficients 
d'homogeneïtzació i d'aprofitaments mitjans clarament i indegudament inspirat en l'article 12.2.2.b) i concordants del 
Text refós de la Llei del sòl de 1976.

"3. Declarar, alhora, la nul·litat de ple dret del Pla parcial el Llimonet, aprovat definitivament per la Comissió Territorial  
d'Urbanisme de Barcelona en data 13 de setembre de 1995 i rectificat en data 6 de setembre de 1996 (DOGC núm. 
5025, de 10.12.2007, pàgines 52492 i 52554), pel que fa als aspectes als quals ens hem referit en l'apartat precedent.

"4. Instar l'Il·lm. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú perquè doni al present veredicte la mateixa publicitat de la qual va ser 
objecte l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació objecte d'aquest litigi.

"5.  Instar  el  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya  perquè faci  públic  el  present 
veredicte a través del DOGC, si més no en allò que pertoca al planejament concernit.

"6. Advertir l'Il·lm. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, alhora, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, que hauran d'executar les anteriors determinacions en el termini màxim de deu dies i, a la seva costa, a 
banda de posar-ho en coneixement d'aquest Tribunal dins del mateix termini.

"Sense costes."
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Dijous, 15 de juny de 2017

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.

Vilanova i la Geltrú, 6 de juny de 2017
El regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Gerard Llobet Sanchez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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