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Il·lm. Sr. Alcalde - President de l'Ajuntament
Ajuntament de Manlleu
Plaça Fra Bernadí, 6
08560 Manlleu
Osona

Assumpte:  Pla d'ordenació urbanística municipal de  Manlleu.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 9 d’octubre de 
2015,  ha adoptat,  a  reserva  de la  redacció  que resulti  de l’aprovació  de l’acta,  l’acord 
següent:

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 pel senyor José Colom Martí contra els acords de 
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de dates 15 de novembre de 2007 i 30 
d’abril  de 2008, que van aprovar definitivament el  Pla d'ordenació urbanística municipal 
(POUM)  de  Manlleu  i  van  donar  conformitat  al  Text  Refós  del  POUM  esmentat, 
respectivament.

La part dispositiva de la sentència, textualment traduïda estableix el següent:

“1r) ESTIMAR el present recurs contenciós administratiu interposat per la representació de 
D.  José  Colom  Martí,  contra  els  acords  de  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de 
Barcelona, de 15 de novembre de 2007 i 30 d’abril de 2008, pels que, respectivament, es 
va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Manlleu, i es va donar 
conformitat al Text Refós del referit POUM, publicats al DOGC número 5174, de 16 de juliol 
de 2008.

2n)  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”.

3r) ANUL·LAR el POUM de Manlleu i ordenar que es retrotregui tot allò 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 
305/2006, de 18 de juliol, que va aprovar el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

4rt) No efectuar especial pronunciament sobre les costes causades.”
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En data 21 de maig de 2015 el Tribunal Suprem ha confirmat aquesta sentència.

Per edicte de la cap del Servei de Coordinació Jurídica i Recursos del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de data 2 de setembre de 2015, s’ha fet pública al DOGC núm. 
6968, de 2 d’octubre de 2015, la sentència esmentada.

Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda:

-1 Donar-se per assabentada aquesta  Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya 
Central de  la  sentència  dictada  per  la  Secció  Tercera  de  la  Sala  Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 29 de juliol de 2014, 
recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 384/2008, interposat pel senyor José 
Colom Martí contra els acords de la  Comissió Territorial  d'Urbanisme de Barcelona, de 
dates 15 de novembre de 2007 i 30 d’abril de 2008, que van aprovar definitivament el Pla 
d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Manlleu i van donar conformitat al Text Refós 
del POUM esmentat, respectivament.

-2 Tenir per anul·lats i sense cap efecte els esmentats actes assenyalats al punt 1 d’aquest 
acord, així com el Pla d’ordenació urbanística municipal de Manlleu.

-3 Tenir per nul·la la delimitació efectuada pel Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Manlleu, del sector PPU-4 (PPU-6 a l’aprovació inicial) “Pla parcial Pont Est”.

-4  Retrotreure el  procediment  d’aprovació  del  Pla  d’ordenació urbanística municipal  de 
Manlleu al  moment 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 305/2006, de 18 de juliol, que va aprovar el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme.

-5  Donar  trasllat  d’aquest  acord  a  l’Ajuntament  de  Manlleu,  al  recurrent  i  al  Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

El secretari de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de la Catalunya Central
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