NOTA DE PREMSA
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA DONA LA RAÓ A
L’AGRUPAMENT DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CATALUNYA.
(ABCcat)
L’ABCcat va interposar un contenciós-administratiu als Tribunals de Justícia
contra el PDU (Pla Directiu d’Urbanisme) que preveia la construcció d’un gran
centre comercial a Cerdanyola del Vallés. La Sala del Contenciós Administratiu
del Tribunal Superior de Catalunya ha declarat NUL el PDU.
Barcelona, 13 de juny de 2017. L’any 2011 l’ABCcat va contractar els serveis de
l’Advocat, expert en dret administratiu, Ramon Figuera Palacios, que havia evitat la
instal·lació d’un centre comercial a Vilafranca, perquè els assessorés davant la
voluntat del Govern de la Generalitat d’instal·lar en terrenys propietat de l’INCASOL un
gran centre comercial a Cerdanyola del Vallès.
El Govern va estimar en part les al.legacions que vàrem presentar i va reduir la
superfície comercial a gairebé la meitat, no obstant tenint en compte els locals
comercials que anaven en els edificis d’habitatges, l’ABCcat va considerar que
continuava essent una superfície excessiva i que perjudicava greument el petit
comerç.
Per aquest motiu l’ABCcat, Sant Cugat Comerç i l’Agrupació de Comerciants de Ca’n
Oriach vàrem portar el Pla Directiu d’Urbanisme als Tribunals de Justícia interposant
un contencios-adminiustratiu.
En data 15 de maig de 2017, la Sala del Contencios Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya ha estimat el Recurs Contencios Administratiu
interposat per l’ABCcat, Sant Cugat Comerç i l’Agrupació de Comerciants de Ca’n
Oriach i ha declarat nul el PDU.
Aquesta sentencia suposa que la Generalitat de Catalunya haurà de tornar a tramitar
el PDU des de el principi, però donant veu a tothom, per tant se’ns obre una gran
oportunitat perquè tots el comerciants puguem participar en el disseny d’un PDU que
no vagi contra els nostres interessos.
Des de l’ABCcat continuarem vetllant, doncs per l’interès del petit comerç, ara bé per
tal de continuar la lluita no sols cal que es participi activament en el nou disseny del
PDU sinó que les associacions més directament afectades s’impliquin més que ens
permeti aconseguir una eficaç defensa jurídica dels interessos dels nostres associats.
L'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABCcat) és una entitat associativa empresarial
d'àmbit català, constituida a l’any 1985, que aglutina la majoria de les unions de botiguers i
associacions de comerciants locals amb més de 33.000 establiments associats. Representa i defensa
els drets i interessos dels petits comerciants catalans davant les diferents administracions —local,
autonòmica i estatal—, així com davant altres entitats i la pròpia societat en general.
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