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AJUNTAMENT DE PERALADA 

ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN LA SESSI Ó 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 5 D’AGOST DE 2013 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2013 
Caràcter: pública extraordinària 
Data: 5.08.2013 
Hora de convocatòria: 21.00 
Hora d’inici: 21.10 
Hora d’acabament: 21.45 
Lloc: sala de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
Sr. Pere Torrent Martín, alcalde-president; 
Sr. Juan Itxart Romagosa, regidor; 
Sra. Ana María Poch Pujol, regidora; 
Sr. Francisco Javier Pérez Álvarez, regidor;  
Sr. Juan Cros Ferraró, regidor; 
Sra. Mònica Lladó Descamps, regidora; 
Sr. Enric Serra Planas, regidor.  
Sr. Josep Maria Oliver Clotas, regidor; 
Sr. Francisco Javier Llauró Fàbregas, regidor; 
Sr. Marcià Hernández Campos, secretari. 
 
Absents : 
Cap 
 
Ordre del dia 
 

1. Donar compte de la sentència núm. 461 de 7.6.2013 del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a, en el recurs 144/2008, 
mitjançant la qual es declara la nul·litat dels acords adoptats en les sessions de 15 de 
març i 20 d’abril de 2007 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
d’aprovació definitiva i de conformitat amb el text refós, respectivament, del POUM 
de Peralada, i s’ordena la retroacció de l’expedient administratiu al moment anterior a 
l’adopció de l’acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple de l’Ajuntament en data 1 
de desembre de 2006. Facultar l’alcalde per realitzar els tràmits que calgui encaminats 
a l’execució de la sentència. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Donar compte de la sentència núm. 461 de 7.6.2013 del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a, en el recurs 144/2008, 
mitjançant la qual es declara la nul·litat dels acords adoptats en les sessions de 15 de 
març i 20 d’abril de 2007 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
d’aprovació definitiva i de conformitat amb el text refós, respectivament, del POUM de 
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Peralada, i s’ordena la retroacció de l’expedient administratiu al moment anterior a 
l’adopció de l’acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple de l’Ajuntament en data 1 
de desembre de 2006. Facultar l’alcalde per realitzar els tràmits que calgui encaminats a 
l’execució de la sentència. 
 
PROPOSTA  
Atès que la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha 
dictat la sentència següent en recurs 144/2008: 
 
1r. ESTIMAR PARCIALMENT el recurs contenciós administratiu interposat per la part actora, 
contra els acords adoptats en les sessions de dates 15 de març i 20 d’abril de 2007 per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, d’aprovació definitiva i de conformitat amb el text 
refós, respectivament, del Pla d’ordenació urbanística del municipi de Peralada, i contra la 
resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
dictada en data 14 d’octubre de 2009, desestimatòria del recurs d’alçada formulat per la 
primera, contra aquells acords, DECLARANT LA NUL·LITAT de tots ells, que afecta l’acord 
d’aprovació provisional, adoptat el Ple municipal en data 1 de desembre de 2006. 
 
2n. ORDENAR LA RETROACCIÓ de l’expedient administratiu, al moment anterior a l’adopció 
de l’esmentat acord d’aprovació provisional, havent de portar-se a terme, almenys, les 
actuacions a què es contrau el FJ 5è d’aquesta Sentència. 
 
3r. DESESTIMAR el recurs contenciós, en la resta que es va sol·licitar. 
 
4r. NO FER pronunciament especial sobre les costes causades. 
 
5è. REQUERIR a la Generalitat de Catalunya a fi que, en el termini de DEU DIES  a partir de 
la declaració de fermesa d’aquesta Sentència, procedeixi a la publicació de la present resolució 
en el DOGC, de conformitat amb l’art. 107.2 de la LJCA.  
      
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Donar-se per assabentat del contingut de la Sentència 461 de 7.6.2013 de la Sala  
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recaiguda en recurs 
144/2008, mitjançant la qual es declara, entre d’altres extrems, la nul·litat dels acords adoptats  
en data 15 de març i 20 d’abril de 2007 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
d’aprovació definitiva i de conformitat amb el text refós, respectivament, del Pla d’ordenació 
urbanística del municipi de Peralada, i s’ordena la retroacció de l’expedient administratiu al 
moment anterior a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional. 
 
Segon.  Facultar l’alcalde per realitzar tots els tràmits que calgui encaminats a l’execució de la 
sentència. 
 
APROVACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, s’obté el resultat següent: 
El punt primer  de l’acord és aprovat per unanimitat. El punt segon de l’acord és aprovat 
amb els sis vots a favor del grup CiU i els tres en contra del grup ALM. 


