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Palma, a 12 d'abril de 2019

VISTES per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el
Rotlle d'apel·lació número 564 de 2017, dimanants de les actuacions número 31/2015 del Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Palma, tramitat pel procediment ordinari, seguit entre parts, d'una, com a apel·lant,
la UTE GIREF, representada pel procurador Sr. Vall Cava de Llano i amb la direcció tècnica de l'advocat Sr.
Perdigó i Solà, i com a apel·lada, l'Administració demandada, el Consell Insular d'Eivissa, dirigida pel seu lletrat,
Sr. Gil Gómez.

L'objecte del recurs és l'acord de la Comissió de Govern del Consell Insular d'Eivissa, dictat el dia 15 de
desembre de 2014, mitjançant el qual fou desestimat el recurs d'alçada aixecat per la UTE GIREF, contra anterior
del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de 20 d'octubre de 2014, instant a aquella a la posada
a disposició de la quantitat d'1.142.211,57 € per a l'abonament de l'expropiació del projecte d'execució de
l'abocador de fems de Ca na Puxa, concretament, de les finques  NUM000  ,  NUM001  i  NUM002  propietat
del Sr.  Iván  .
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El recurs fou ampliat a la desestimació presumpta, per la ficció legal del silenci administratiu, del recurs
d'alçada aixecat per la reiterada UTE contra altre acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, del
dia 11 de setembre de 2015.

La quantia es fixà en 1.142.211,57 €.

El procediment seguit ha estat el previst a la Llei Jurisdiccional 29/1998.

L'Il·lm. Sr. Gabriel Fiol Gomila, en qualitat de Magistrat ponent expressà el parer de la Sala.

= ANTECEDENTS DE FET =

1r. - El Jutjat número 1 de l'Ordre Contenciós Administratiu de Palma, el dia 9 de setembre de 2017, dictà
la sentència número 339 on va desestimar el recurs contenciós administratiu amb imposició de costes
processals a la part recurrent.

2n. - Interposat el recurs d'apel·lació per part de la representació de la part actora, en el termini prefixat en la
Llei Jurisdiccional de 1998, se li donà el tràmit processal adequat, oposant-se al mateix la direcció lletrada de
la part demandada.

3r .- Per provisió s'assenyalà, per a la votació i decisió, el dia 26 de febrer de 2019.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER  .- Hem assenyalat a l'encapçalament, que la revisió jurisdiccional ho era de l'acord de la Comissió de
Govern del Consell Insular d'Eivissa, dictat el dia 15 de desembre de 2014, mitjançant el qual fou desestimat el
recurs d'alçada aixecat per la UTE GIREF, contra anterior del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de 20
d'octubre de 2014, instant a aquella a la posada a disposició de la quantitat d'1.142.211,57 € per a l'abonament
de l'expropiació del projecte d'execució de l'abocador de fems de Ca na Puxa, concretament, de les finques
NUM000  ,  NUM001  i  NUM002  propietat del Sr.  Iván  .

El recurs fou, posteriorment, ampliat a la desestimació presumpta, per la ficció legal del silenci administratiu,
del recurs d'alçada aixecat per la reiterada UTE contra altre acord del Consell Executiu del Consell Insular
d'Eivissa, del dia 11 de setembre de 2015.

La sentència núm. 339 de 9 de setembre de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 dels de
Palma, va desestimar el contenciós i imposar les costes processals a la part actora.

Aquesta última, ara en la condició processal d'apel·lant, qüestiona la sentència d'instància a partir de les
següents consideracions, prèvies en relació a les resolucions administratives recorregudes:

1era.- La improcedent delimitació dels conceptes atribuïbles a ella en concepte de preu just i, en concret, dels
interessos de demora guanyats.

2na.- La improcedent quantificació dels imports sobre els quals es calcula el preu, doncs, s'addiciona, a
les quantitats tingudes en compte com a dipòsit previ, un determinat import i en concepte d'uns suposats
interessos,

3era.- El càlcul dels interessos de demora guanyats compte errors.

4rta.- L'acreditació de la improcedent repercussió i quantificació dels interessos guanyats des de la data de la
sentència que dictarem nosaltres fins la datació de l'efectiu abonament del preu just per part d'ella, la UTE, de
les finques  NUM000  ,  NUM001  i  NUM002  propietat del Sr.  Iván  .

5ena.- El dret al cobrament dels interessos intercalares, i

6ena.- La datació o període que s'ha de prendre en compte en relació amb la retribució del desemborsament
per expropiació que ara s'interessa.

Precisament, i en la contemplació dels al·ludits factors, assenyala:

1r.- Que la sentència apel·lada és incongruent amb la mesura que omet el pronunciament sobre totes les
qüestions que configuren la pretensió articulada en el contenciós. Tot això, des d'una doble perspectiva; a
saber: En quant a l'objecte del recurs contenciós administratiu seguit en primera instància, i, per altra banda,
respecte a les pretensions que configuraren la posició processal de la part actora.

2n.- Que la sentència infringeix, per manca de motivació, el que es preveu als articles 24.1 i 120.3 de la
Constitució .
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3r.- Que, amb independència dels dos factors anteriors, la sentència fa una configuració errònia de l'estatut
jurídic d'UTE GIREF en quant concessionària, d'acord amb el que ve dispost en el plec de condicions
administratives, i

4rt.- Que la sentència apel·lada és contraria a l'Ordenament jurídic en tant deixa sense jutjar les pretensions
segona, tercera i quarta del recurs contenciós administratiu; per tant, mancança i/o necessitat de resoldre
sobre el fons de la controvèrsia.

SEGON .- Els antecedents de fet venen intrínsecament relacionats amb els que nosaltres destacàvem a les
sentències núm. 7, 251 i 252, de 14 de gener i 29 d'abril de 2014 , respectivament que, dictàrem en el si de les
actuacions 380, 335 i 328 de 2010 . Reproduïm el de les actuacions 335 de 2010 en quant fou en elles on es
va dilucidar el preu just de les finques  NUM000  ,  NUM001  i  NUM002  :

"1º.- Por Acuerdo de 19 de mayo de 2003 el Consell Insular d'Eivissa declara la urgente ocupación de los bienes
afectados por el expediente de expropiación para la ejecución de las obras de ubicación del vertedero para la
concesión del servicio de tratamiento integral de residuos urbanos y otros en la Isla de Ibiza.

2º.- El día 30 de junio de 2003 y el 20 de agosto de 2003 se levantaron el acta previa a la ocupación y el acta
de ocupación respectivamente, de las fincas nº  NUM000  ,  NUM001  y  NUM002  de la relación de bienes y
derechos a expropiar del TM de Santa Eularia des Riu, todas ellas propiedad de D.  Iván  , sin perjuicio de que
el 14 de marzo de 2006 se rectificara y complementara el Acta de ocupación. La propiedad hizo constar que
esos terrenos se encontraban arrendados mediante contrato suscrito el 31 de enero de 1992 y contrato de 1
de febrero de 1992, siendo aportados al expediente, donde se pactaban unas rentas de alquiler de 1.063'79
euros mensuales más IVA y 797'80 euros mensuales más IVA respectivamente.

3º.- Según las NNSS de Sta. Eularia y según el Plan Territorial d'Eivissa, esos terrenos tienen la condición
de suelo no urbanizable, con calificación, parte de suelo rústico común, y parte suelo rústico Forestal. Ese
suelo se venía destinando desde la década 1960 a vertedero de residuos sólidos urbanos para la isla de Ibiza,
teniendo encomendada la gestión del mismo la entidad Herbusa SA, habiendo continuado esa situación tras la
aprobación definitiva del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos d'Eivissa i Formentera
realizada por Decreto 46/2001 de 30 de marzo, correspondiendo actualmente la gestión a la UTE GIREF. En
ese Plan Director Sectorial la calificación de esos terrenos es de "sistema general de infraestructuras".

4º.- Consta en el expediente que la Administración expropiante procedió al pago de los depósitos previos de
las fincas expropiadas en autos el 1 de agosto de 2003 ingresándose por la finca nº  NUM000  la cantidad
de 18.555 euros. Por la finca nº  NUM001  la suma de 122.942 euros y por la nº  NUM002  la cantidad de
278.332 euros.

5º.- la Administración dictó Resolución el 22 de noviembre de 2007 requiriendo a la propiedad para
presentación de su hoja de aprecio y notificada esa resolución el 4 de diciembre de 2007, la expropiada, el
21 de diciembre de 2007 presentó su hoja de aprecio, aplicando en su informe de valoración la ley 8/2007.
Valoró el suelo objeto de expropiación como suelo urbanizable, con un valor de 30.002.294'47 euros, más el
5% del premio de afección, que ascendía a la suma de 1.500.114'72 euros. Esas cantidades sumaban un total
de 31.502.409'19 euros.

6º.- Por su parte el Consell Insular d'Eivissa rechazó la hoja de aprecio planteada de adverso y alegó que
debía estarse a la clasificación de suelo rústico de ese suelo, y en su hoja de aprecio manifestó que el valor
del suelo era de 425.664'72 euros, que es la suma del importe de los m2 expropiados a razón de 3'24 €/m2.
Además le añadió la suma de 21.283'23 euros referida al 5% del premio de afección y ello ascendía a un total
de 446.947'95 euros.

También le añadió la indemnización por la servidumbre de paso de la finca  NUM003  que valoró en 1.020'60
euros (a razón de 630 m2 x 1'62€/,2) y el importe de un almacén que tenía que demolerse que valoró en 11.250
euros. El total del justiprecio por bienes y derechos a expropiar de esas tres fincas ascendía a 459.218'55 euros.

7º.- Rechazada esa valoración por la propiedad se presentó una valoración alternativa por esa misma parte,
en donde, aplicando la ley 8/2007 y aplicando el artículo 22 esto es, como si el suelo fuera rural, se aplicaba
el sistema de capitalización de rentas y se insistía en la existencia de unos arrendamientos que conforme a
las rentas actualizadas comportan un cobro mensual conjunto de 3.028'81 euros. Por lo que proponía una
valoración alternativa conforme al criterio de suelo rural y sistema de capitalización de rentas valorando ese
suelo como valor mínimo en 2.506.122'86 euros que corregido según criterio del técnico autor del informe y
aplicando el premio de afección determina una valoración alternativa de 5.481.858'01 euros.

8º.- Las actuaciones se remitieron al Jurado Provincial de Expropiación donde tuvieron entrada el 19 de mayo
de 2008. El Jurado en Resolución de 16 de abril de 2010 resuelve el justiprecio.
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Aplica al supuesto de autos la normativa de la ley 6/1998 de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 y DT 5ª
de la ley 8/2007 ya que el inicio del expediente de justiprecio es anterior a la entrada en vigor de la ley 8/2007
y en virtud del punto primero de la DT 3ª del RD 2/2008 de 20 de junio que aprueba el TR de la Ley del Suelo.

El Jurado valora los terrenos como suelo no urbanizable y con arreglo al método de comparación, a partir
de valores de fincas análogas. Al darle una valoración sensiblemente más baja que la ofrecida por el Consell
Insular, acepta el precio de 3'24 €/m2 ofrecido por esa Administración, por lo que al final la valoración coincide
exactamente en las mismas cantidades y por los mismos conceptos que la hoja de aprecio del Consell Insular,
ascendiendo el total del justiprecio a 459.218'55 euros incluyendo esa cifra el valor del suelo, el 5% del premio
de afección, la servidumbre de paso y la indemnización por la edificación a demoler".

Continuàvem dient, en el 4t fonament de dret, i a l'hora de prendre en consideració el debat i com a consideració
a les dades provades, que:

"1º.- Según el artículo 22 apartado 1º del Plan Director Sectorial para la gestión de Residuos Urbanos de
Eivissa-Formetera aprobado por Decreto 46/2001 de 30 de marzo las disposiciones contenidas en ese Plan
tienen carácter vinculante para el planeamiento urbanístico y sobrepasan el interés estrictamente municipal.
Y el apartado 4º de ese mismo artículo señala que las zonas para situación de esas instalaciones tienen la
clasificación de suelo rústico y la calificación de sistema general de infraestructuras.

2º.- El vertedero de Ca Na Putxa donde se incluyen las parcelas  NUM000  ,  NUM001  y  NUM002  objeto
de autos, viene específicamente reconocido y contemplado en el Plan Director Sectorial d'Eivissa- Formentera
contemplándose para ese vertedero una adecuación a la normativa comunitaria y en concreto a la Directiva
1999/31/CE de 26 de abril señalándose en el artículo 12-1 de ese Plan Director Sectorial: "El Consell podrá
proceder a la adecuación del vertedero después de obtener la total disponibilidad de los terrenos o, en caso
de gestión indirecta, por quedar integrados en el patrimonio del gestor efectivo del servicio."

3º.- En el caso de autos la expropiación de las fincas de autos se realizó en cumplimiento de lo dispuesto
en el Plan Director Sectorial y por lo tanto ese vertedero tiene un uso dotacional de ámbito claramente
supramunicipal y su implantación sirve a toda la isla de Eivissa.

4º.- Según el PTI aprobado definitivamente el 21 de marzo de 2005 publicado en el BOIB nº 50 de 31 de marzo
de 2005 los terrenos de autos están clasificados como suelo rústico calificados en su mayoría como suelo
rústico común suelo régimen general y parcialmente como suelo rústico común forestal. Incluidos en el PTI
en el área de desarrollo urbano como infraestructura, equipamiento destinado a Residuos sólidos.

5º.- Según el PGOU de Santa Eularia aprobado definitivamente el 23 de octubre de 1981, los terrenos tenían
la clasificación de suelo no urbanizable con la calificación de forestal en su mayoría protegido y una pequeña
parte dispuesta en zona industrial de canteras e industrias derivadas de dicha actividad extractiva. Por lo
tanto la clasificación de los terrenos al tiempo de la valoración del justiprecio era la de suelo no urbanizable.
(documental de 15 de octubre de 2012 expedida por el Ayuntamiento de Santa Eularia obrante al ramo de
prueba de la codemandada)

6º.- Según las NNSS vigentes aprobadas definitivamente por la Comisión Insular de Urbanismo el 23 de
noviembre de 2011 y publicadas en el BOIB nº 20 EXT de 8 de febrero de 2012, los terrenos tienen la calificación
de suelo rústico con la calificación de sistema general de residuos y unas pequeñas zonas en los bordes de la
parcela con la calificación de suelo rústico común suelo régimen general y de suelo rústico común forestal".

La sentència núm. 251 de 29 d'abril de 2014 , a la fi, arribava a la següent decisió:

"PRIMERO: ESTIMAMOS PARCIALMENTE EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINiSTRATIVO seguido a
instancias de D.  Iván  contra la Resolución dictada por el JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA,
de fecha 16 de abril de 2010, por el que se establece justiprecio de los bienes y derechos objeto de expropiación
por el procedimiento de urgencia para realizar las obras "Vertedero de Ca Na Puxta".

SEGUNDO: ANULAMOS el acto administrativo impugnado por no ser acorde a derecho.

TERCERO: RECONOCEMOS el derecho del recurrente a que el justiprecio de bienes y derechos expropiados
correspondientes a las fincas nº  NUM000  ,  NUM001  y  NUM002  del TM de Santa Eularia en el procedimiento
de urgencia para la realización de las obras de ejecución del vertedero Ca Na Putxa en la Isla de Ibiza
quede fijado en la suma de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.235.794'89). Todo ello, con más los intereses legales
procedentes.

CUARTO.- Desestimamos las restantes pretensiones de la demanda

QUINTO: Sin imposición de costas en esta instancia".
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Com a conclusió a aquesta narració fàctica; fixat l'anterior import d'1.235.794,80 €, el Consell Executiu va dictar
l'acord de 20 d'octubre de 2014 determinat el càlcul del que ja havia estat abonat i dels interessos, resultant
la suma d'1.142.211,57 €; suma que era, en definitiva, la que la UTE GIREF, adjudicatària de la concessió
administrativa, havia de posar a disposició.

TERCER  .- És cert, tal com es queixa la part actora, que el recurs fou ampliat a la desestimació presumpta, per
la ficció legal del silenci administratiu, del recurs d'alçada aixecat per la reiterada UTE contra altre acord del
Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, del dia 11 de setembre de 2015. Acord que resolia comunicar
a l'esmentada UTE que tenia que posar a disposició del Consell la quantitat de 23.020,70 € pels interessos
guanyats per l'expropiació origen del present litigi. Interessos que abastaven al període comprés entre la
datació de la sentència de 29 d'abril de 2014 i el dia 28 de gener següent, dia en què la UTE GIREF va posar
a disposició del Consell la quantitat principal.

També és cert, en relació causa a efecte amb l'anterior afirmació que hi ha hagut una omissió en la resposta
per part de la sentència, tot i haver-se ampliat expressament el contenciós. Aquest fet suposa una clara
incongruència omissiva. És evident, doncs, que hauria d'estimar-se ja, a n'aquest concret punt, l'apel·lació. Ara
bé, això no suposa que la Sala no pugui entrar a valorar, ara, el conjunt del debat a partir de l'anàlisi del que es,
en realitat el nucli central del contenciós; és a dir, la posada a disposició de la quantitat d'1.142.211,57 € per a
l'abonament de l'expropiació del projecte d'execució de l'abocador de fems de Ca na Puxa, concretament, de
les finques  NUM000  ,  NUM001  i  NUM002  propietat del Sr.  Iván  . Entenem que el que es resol a la sentència
val, implícitament, per a l'ampliació dels fets ja que, únicament, són fets nous, no nous arguments jurídics.

Hem transcrit, a l'anterior fonament, la decisió de la sentència núm. 251 de 29 d'abril de 2014 . En el 3r dels
punts in fine , es remarcava: "Todo ello, con más los intereses legales procedentes". Per tant, el plantejament de
l'apel·lant envers el fet que la repercussió efectuada per l'Administració dels interessos de demora guanyats no
havia de prosperar, en tant no era correcta, no la podem assumir. Ho fou. És més, i fins i tot com a complement
afegit, diguem-ne que la quantia de la liquidació no ha estat discutida.

QUART  .- Se'ns parla que la sentència apel·lada és incongruent amb la mesura que omet el pronunciament
sobre totes les qüestions que configuren la pretensió articulada en el contenciós. Tampoc és clara, precisa i
congruent, com es deriva del que es preveu a l' article 218 de la Llei d'Enjudiciament Civil. Manca una motivació
adequada i exhaustiva.

És evident que és així; la sentència no ha resolt, de forma individualitzada i pormenoritzada, totes, i cadascuna,
de les pretensions formulades; ara bé, el debat gira, específicament, al voltant d'una única qüestió. Qüestió
cabdal i analitzada en el 4t fonament de dret; a saber, quina és la condició de la recurrent. Condició determinant
a l'hora de resoldre el litigi, doncs d'estimar-se la pretensió de l'actora, ara apel·lant, s'hauria de concloure que
la resolució impugnada no és conforme amb l'ordenament jurídic.

En qualsevol cas, resta clar de les actuacions que la reclamació operada no es fonamenta en la condició de
beneficiària de l'expropiació, sinó en la condició d'adjudicatària d'un contracte de concessió administrativa.
Contracte del qual va resultar adjudicatària mitjançant acord plenari del Consell Insular d'Eivissa de 8 de maig
de 2003, i que ho era per a la concessió administrativa de redacció dels projectes, la construcció, posada en
funcionament i explotació d'unes instal·lacions de tractament integral de residus municipals contemplats en
el Pla Director Sectorial per a la gestió de residus urbans a Eivissa i Formentera.

Contracte que suposa que la UTE GIREF estigui obligada a assumir els costos d'adquisició dels terrenys. Als
efectes és rellevant el contingut dels articles 1.4t i 14 del plec de clàusules econòmiques administratives
particulars, tal com recolleix la sentència d'instància apel·lada. Veiem, l'1:

"4.- El adjudicatario deberá asumir las obligaciones económicas (costos de adquisición por compraventa,
expropiación u otra vía) y de todo tipo, que la disposición de dichos terrenos conlleve, realizando las inversiones
que de ello se deriven, siempre con las condiciones de recuperación de la inversión establecidas en este Pliego"

I, a continuació, en el que és el conjunt d'obligacions del concessionari, article 14, es disposa :

"a) Redactar los proyectos y ejecutar las obras e instalaciones que de ellos deriven en los términos y
condiciones determinados en los documentos del contrato de la gestión del servicio, y siguiendo las órdenes
e instrucciones que el CIEF efectúe al respecto.

b) Financiar la inversión y gastos conexos de las obras e instalaciones necesarias para la prestación del
servicio, sin perjuicio de la percepción de las subvenciones que se otorguen.

En este sentido, y por lo que se respecta a los terrenos a que se refiere el PDSGRUEF en su Anexo XII**, una
vez sean puestos a disposición del concesionario, éste abonará al CIEF en el plazo máximo de 30 días los
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costes totales -gastos financieros, tributarios y cualesquiera otros- que se hayan derivado de la adquisición
de los terrenos".

En conseqüència, la UTE GIREF està obligada a fer-se càrrec del cost total de l'adquisició duta a terme pel
sistema expropiatori. Afirmació que no suposa que hi hagi hagut una repercussió automàtica de tots i cadascun
dels costos originats a l'expedient d'expropiació.

Per altra banda, hem de fer nostra, el fil argumental de la demandada - apel·lada, en tant en quant, els actes
propis, derivats de l'acceptació, a l'hora de licitar, del plec de condicions en el que eren, també i a més, les
clàusules econòmiques administratives, duts a terme els anys 2003 i 2010 sense cap tipus d'objecció, no ens
porta a pensar que hi hagués imprecisions o ambigüitats. En el cas, s'imposa la màxima jurídica in claris no fit
interpretatio. Màxima que troba el seu recolza en l' article 1281 del Codi civil :

"Si els termes d'un contracte són clars i no deixen dubte sobre la intenció dels contractants s'estarà al sentit
literal de les seves clàusules".

No és assumible pel Tribunal la tesi que ens planteja l'apel·lant al voltant de trobar-nos en presència d'un
contracte d'adhesió i on la voluntat de la concessionària ve limitada a la seva acceptació, o, en canvi, al rebuig
de clàusules redactades unilateralment per l'Administració.

CINQUÈ  .- La sentència 251 de 2014 , que dictàrem nosaltres en revisió d'un acord del Jurat Provincial
d'Expropiació Forçosa de les Illes Balears, determinava, vide la seva fonamentació i part dispositiva, tal com
hem transcrit abans, que el preu just era el d'1.235.794'89, quantitat a la qual hi havia que afegir-se els
interessos legals procedents.

En relació a la seva execució, el Consell Insular d'Eivissa, a un acord del Consell Executi d'abril de 2014, anterior
als actes administratius sotmesos ara a la present revisió jurisdiccional, va requerir a la UTE perquè abonés
la quantitat d'1.142.211,57 €, tal com es derivava de la liquidació, vist el dipòsit previ efectuat, els interessos
guanyats i l'abonament de part al Sr.  Iván  . Liquidació comprensiva d'un import principal restant de 776.576,34
€ i 365.635,23 € d'interessos. Quantitat total que apareix abonada el 28 de gener de 2015.

Precisament, el recurs contenciós administratiu en què fou ampliat a la desestimació presumpta, per la ficció
legal del silenci administratiu, segons diligència d'ordenació de 12 de juliol de 2016 del Jutjat i al qual no es va
respondre en la sentència apel·lada 339 de 9 de setembre de 2017 , suposa la queixa de l'apel·lant en tant, així
ho afirma, hi ha una improcedent quantificació dels imports sobre els quals es fixen els interessos. Quantitat de
23.020,70 €, interessos de demora guanyats, segons l'Administració, en el període que abasta entre la datació
de la sentència nostra, 29 d'abril de 2014 i el 28 de gener de 2015 en què fou abonada.

Interessos, en qualsevol cas, que nosaltres vàrem assenyalar com a d'obligat compliment al fixar,
expressament en la decisió, que al preu just se'l aplicarien tots els interessos legals procedents.

L'error al qual s'apunta ho és en direcció a què s'havia satisfet un dipòsit previ de 419.829 €. Dipòsit previ que
abastava a la totalitat de les finques, no tan sols a les del present contenciós, i que ho era per un total de
5.101.703 €. L'Administració ho nega i ens diu que la diferència reclamada per interessos de demora derivava
de la tardança en l'abonament que la UTE havia efectuat i mai impugnat.

Hem de destacar, no obstant, que la postulació de la recurrent, en cap moment, assenyala quin serien els
interessos realment afectats i en quin percentatge. El seu sosté ho és en relació a què ella, la concessionària,
no ostenta la condició de beneficiària i que, per tant, la seva obligació contractual, assumida per ella clar està,
tan sols ho és en relació a l'abonament dels costos dels terrenys, però no als interessos de demora guanyats
per la tardança en l'abonament del preu just.

SISÈ  .- En relació al dret al cobrament dels interessos intercalares; interessos que suposen una compensació
que reben les persones físiques o jurídiques que ostenten participació en el capital o títols d'una societat que
encara no ha entrat en funcionament, segons la definició jurídica mercantil - interessos que derivarien del fet
que la quantitat a abonar derivada de l'acord administratiu recorregut haurà de ser inclosa dins del cànon de
retorn de la inversió, segons determinen els plecs i a partir de gener de 2015 si així es fes, tal i com aquí se'ns
diu que ha succeït -, no s'ha d'acceptar, ara, a n'aquest moment puntual, ja que la pretensió articulada no forma
part de l'acord administratiu impugnat.

Pretensió aliena a fi del present procediment ja que l'acord objecte de revisió, únicament, estableix la quantitat
que la UTE ha de posar a la disposició del Consell, i el temps en el qual ha d'efectuar-se l'abonament. Res
es diu en relació amb el com i el quan del retorn de la inversió, aspecte aquest que es determinarà en el
corresponent pla d'explotació ja en seu contractual de la concessió, i que, a més, segons la demandada, és
objecte de diversos contenciosos encara sense sentència.
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JURISPRUDENCIA

A més a més, planteja l'apel·lant actora, quina sia la datació o període que s'ha de prendre en compte en relació
amb la retribució del desemborsament per expropiació que ara s'interessa. També es queixa aquí de la manca
de resposta de la sentència d'instància.

Altra al·legació que queda fora de context sent aliena, també a l'igual que l'anterior, a l'actuació administrativa
impugnada.

L'apel·lada assenyala, també aquí, que aquesta reclamació ja s'ha formulat davant els jutjats en impugnar els
plans anuals d'explotació.

Per altre costat, la sentència apel·lada destaca, correctament, que l'objecte del present plet són els interessos
que sobre la base dels plecs de la concessió han d'abonar-se per la concessionària, i no altres assumptes
com aquest del període d'explotació de les seves instal·lacions. Aspecte del contracte que excedeix en molt
de l'objecte del present contenciós, doncs, es tracta de la durada de la concessió.

En conseqüència, confirmem la sentència d'instància, prèvia desestimació de l'apel·lació.

SETÈ  .- No es fa imposició de costes processals, conforme al que es preveu a l' article 139 de la Llei
jurisdiccional , en la mesura que es dóna una estimació parcial.

VIST els articles esmentats i d'altres disposicions de caràcter general

DECIDIM

PRIMER .- ESTIMAR parcialment el contenciós en el punt en què la sentència apel·lada no va donar resposta
al que fou objecte de posterior ampliació.

SEGON .- DESESTIMEM la pretensió referida a què no era possible la repercussió a UTE GIREF dels interessos
de demora guanyats en el període comprés entre els dies 29 d'abril de 2014 i 28 de gener de 2015, tal com
queda reflectit al 3r. fonament de dret.

TERCER.- DESESTIMAR el present recurs d'apel·lació contra la sentència número 339 de 9 de setembre de
2017 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Palma , en el si del seu procediment ordinari
31 de 2015 la qual CONFIRMEM.

QUART .- No es fa imposició de costes processals d'aquesta alçada jurisdiccional.

Contra la present hi cap recurs de cassació per a davant el Tribunal Suprem en el termini de 30 dies comptador
des del següent a la notificació de la sentència y conforme als requisits de forma contemplats als articles 86
i següents de la Llei jurisdiccional , segons la modificació operada per la reforma de la Llei orgànica 7/2015,
de 21 de juliol i amb més l'acord i amb més prenent-se en compte l'acord de la Sala de Govern del Tribunal
Suprem de 26 d'abril de 2016, publicat que fou en el BOE núm. 162 de 6 de juliol de 2016.

Si el recurs hagués de fundar-se exclusivament en infracció de normes emanades de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, serà competent aquest Tribunal

Així per aquesta nostra sentència ho pronunciem, manem i signem.

PUBLICACIÓ.- Llegida i publicada que ha estat l'anterior sentència pel Magistrat d'aquesta Sala Il·lm. Sr. Gabriel
Fiol Gomila ponent a aquest tràmit d'Audiència Pública, dono fe. El Secretari, rubricat.
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