
JURISPRUDENCIA

Roj: SJCA 1219/2021 - ECLI:ES:JCA:2021:1219

Id Cendoj: 07040450012021100142
Órgano: Juzgado de lo Contencioso Administrativo

Sede: Palma de Mallorca
Sección: 1

Fecha: 16/04/2021
Nº de Recurso: 156/2019

Nº de Resolución: 157/2021
Procedimiento: Procedimiento ordinario

Ponente: NURIA RAMOS MAGEM
Tipo de Resolución: Sentencia

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00157/2021

Part demandant: ISLA IBIZA SL

Procurador: José A. Cabot Llambías

Lletrat: Frederic Martín Ruiz

Part demandada : CONSELL INSULAR DE IBIZA

Lletrada del Consell Insular d'Eivissa: Belén Planells Tur

Procediment ordinari núm. 156/2019, altres matèries

SENTÈNCIA núm. 157/2021

Magistrada jutgessa: Núria Magem Ramos

Palma, 16 d'abril de 2021

FETS

Primer. En data 9 de gener de 2020, el procurador José A. Cabot Llambías, en representació de  Fidel , formulà
un recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta de la sol·licitud d'impuls i tramitació de
la sol· licitud de concessió de deu autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC).

Segon. En el curs del procediment s'acordà la successió processal de la part recurrent en la entitat d'ISLA
IBIZA SL.

Tercer. L'Administració demandada es va aplanar a les pretensions de la part recurrent.

La part codemandada, la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares, es va oposar al dictat de la
sentència que acollís les pretensions de la recurrent; entén es produiria infracció manifesta de l'ordenament
jurídic.

FONAMENTS JURÍDICS

Primer. L' article 75 de la Llei de jurisdicció contenciosa administrativa: "1. Els demandats s'hi poden aplanar
complint els requisits que exigeix l'apartat 2 de l'article anterior.

2. Produït l'aplanament, el jutge o el tribunal, sense cap altre tràmit, ha de dictar sentència d'acord amb
les pretensions del demandant, llevat de si això implica infracció manifesta de l'ordenament jurídic, cas en
què l'òrgan jurisdiccional ha de comunicar a les parts els motius que es puguin oposar a l'estimació de les
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pretensions i obrir un termini comú de deu dies per escoltar-les, i dictar després la sentència que estimi ajustada
a dret.

3. Si els demandats són diversos, el procediment continua respecte d'aquells que no s'hi hagin aplanat".

Segon. La part codemandada s'oposa a l'aplanament perquè entén que el no abonament de les taxes determina
que l'estimació de la demanda suposi una infracció manifesta de l'ordenament jurídic.

Doncs bé, com al·lega la part recurrent, el fet de no haver abonat les taxes per a tenir a la tramitació d'un
procediment en cap cas pot suposar una infracció manifesta de l'ordenament; primer, perquè és un requisit
subsanable i, després, perquè es tracta d'una mera irregularitat que en cap cas suposaria la nul·litat d'un acte.

En conseqüència, cal dictar una sentència de conformitat amb les pretensions del recurrent.

Tercer. Atesa l'aplicació supletòria de la Llei d'enjudiciament civil, i a la vista de què l'aplanament s'ha produït
després de la contestació a la demanda, s'imposen les costes a les parts demandades, amb una limitació de
1000€ per tots els conceptes.

DECISIÓ

Estimo la demanda presentada pel procurador José A. Cabot Llambías, en representació d'ISLA IBIZA SL,
i, en conseqüència, declaro no ajustada a Dret la resolució impugnada i l'anul·lo; ordeno a l'Administració
demandada retrotreure les actuacions al moment immediatament posterior a la sol·licitud de concessió de deu
autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor, formulada pel recurrent en data 18 de juliol de 2014.

Les costes de la part actora es satisfaran de manera mancomunada per l'Administració demandada i la part
codemandada; amb una limitació de 1000€ per tots els conceptes.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i informeu-les que no és ferma i s'hi pot interposar un recurs d'apel·lació
davant d'aquest Jutjat dirigit a la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears en el termini de 15 dies des de la seva notificació.

Així ho mano i ho signo.
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