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Sobre PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

De D/ña.  Jose Augusto ,  Jose Augusto

Abogado: ,

Procurador: JUAN REINOSO RAMIS, JUAN REINOSO RAMIS

Contra D/ña. CONSELL INSULAR D'EIVISSA, CONSELL INSULAR DE EIVISSA
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APEL·LACIÓ

Rotlle Sala núm. 334 de 2019

Actuacions Jutjat núm. 1 peça separada PO 105/2019

SENTÈNCIA núm. 187

Il·lès. Srs.

PRESIDENT:

Gabriel Fiol Gomila.

MAGISTRATS:

Pablo Delfont Maza.

Carmen Frigola Castillón.

Palma, a 24 de març de 2021

VISTES per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el Rotlle
d'apel·lació número 334 de 2019, dimanant de la peça separada de les actuacions número 105 de 2019 del
Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Palma, tramitades pel procediment ordinari, seguit entre parts,
d'una, com a apel·lant, el Sr.  Jose Augusto  representat pel procurador Sr. Reinoso Ramis i assistit a sí mateix
per la seva condició de lletrat, i, com a apel·lada, el Consell Insular d'Eivissa, representat i dirigit per la seva
lletrada Sra. Prats Marí.
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L'objecte del recurs és el Decret de Presidència del Consell Insular d'Eivissa, dictat el dia 5 de desembre de
2018, mitjançant el qual es va desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr.  Jose Augusto  contra anterior
del 20 de novembre de 2017 que acordava l'arxiu de la sol·licitud d'inscripció en el Registre insular d'empreses,
activitats i establiments turístics d'Eivissa.

La quantia no esdevé encara fixada però es pot entendre com a indeterminada.

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

L'Il·lm. Sr. Gabriel Fiol i 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 2 d'octubre de 2019, dictà una
interlocutòria, mitjançant la qual es va denegar la petició de mesura cautelar de suspensió interessada per la
postulació del 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-hi l'Administració demandada.

3r.- Per provisió s'assenyalà, per a la votació i decisió, el dia 16 de març de 2021.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER .- S'accepten íntegrament els raonaments jurídics que empra la interlocutòria d'instància i la decisió
a la qual arriba.

Hem assenyalat a l'encapçalament, que la revisió jurisdiccional ho era del Decret de Presidència del Consell
Insular d'Eivissa, dictat el dia 5 de desembre de 2018, mitjançant el qual es va desestimar el recurs de reposició
interposat pel Sr.  Jose Augusto  contra anterior del 20 de novembre de 2017 que acordava l'arxiu de la sol·licitud
d'inscripció en el Registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics d'Eivissa.

En relació al dit acord, a instàncies de la part actora, es va obrir una peça separada per tal resoldre's la petició
de mesura cautelar de suspensió. Petició que fou desestimada pel Jutjat Contenciós núm. 1 dels de Palma
en interlocutòria del dia 2 d'octubre de 2019.

La interlocutòria recorreguda es va fer ressò que ens trobàvem en presència d'un acte de contingut negatiu i
que no es podia admetre's. Va transcriure, dins la seva fonamentació jurídica el que digué la sentència de la
Sala Tercera del Tribunal Suprem el 25 de maig de 2007.

L'apel·lant critica que la referida interlocutòria no va prendre en compte el periculum in mora pels perjudicis que
se'l causaven, de difícil reparació; el de l'aparença de bon dret i la ponderació dels interessos en joc enllaçant-
ho, de forma breu, amb el fumus boni iuris.

SEGON .- L' article 130 de la Llei Jurisdiccional disposa que la mesura cautelar "podrá acordarse únicamente
cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudiera hacer perder su finalidad legítima al
recurso", per tant, es sustenta amb un periculum in mora, pressupost clar i evident, tal com ho va assenyalar la
sentència de 10 de febrer de 2010 del Tribunal Suprem, en discordança aparent amb el propòsit més terminant
de l'Exposició de Motius on s'afirma que:

"se parte de la base de que la justicia cautelar forma parte del derecho a la tutela efectiva, tal como tiene
declarado la jurisprudencia más reciente, por lo que la adopción de medidas provisionales que permitan
asegurar el resultado del proceso no debe contemplarse como una excepción, sino como facultad que el
órgano judicial puede ejercitar siempre que resulte necesario".

Tal com ens va recordar la interlocutòria de la Secció 7ena de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, de 23 de
novembre de 2004, en tesi posteriorment seguida, la jurisprudència ha delimitat la naturalesa i abast de les
mesures cautelars:

"a) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (en STC 22/84, 66/84, 238/92, 148/93, y la de 13 de octubre
de 1998, al resolver el recurso de amparo nº 486/97) ha reconocido el principio de autotutela administrativa,
que no es incompatible con el artículo 24.1 de la CE, engarza con el principio de eficacia previsto en el artículo
103.1 de la CE y se satisface facilitando que la ejecución se someta a la decisión de un Tribunal y éste resuelva
sobre la suspensión.

B) En reiterada doctrina de esta Sala, en torno al principio de eficacia de la actividad administrativa ( artículo
103.1 de la Constitución), y al de la presunción de validez de los actos administrativos ( artículo 57 de la
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Ley 30/92, de 26 de noviembre, precepto que no ha sido modificado por la Ley 4/99), la regla general es la
ejecutividad inmediata de los actos y disposiciones y la posibilidad de suspensión se produce cuando se
originen perjuicios de reparación imposible o difícil.

C) La aplicación del principio de efectividad de la tutela judicial ( artículo 24.1 de la Constitución) impone
el control jurisdiccional sobre la actividad administrativa ( artículo 106.1 de la Constitución) y, en todo caso,
han de coordinarse y armonizarse la evitación del daño a los intereses públicos que pueda derivarse de la
suspensión de la ejecución y que al ejecutarse el acto se causen perjuicios de imposible o difícil reparación
para el recurrente, lo que implica un juicio de ponderación, como ha señalado este Tribunal (en Autos de 15
de enero, 21 de febrero, 28 de febrero, 14 y 18 de marzo, 8 de abril, 18 de julio y 8 de noviembre de 1994, 1
de abril, 22 de mayo, 19 de septiembre y 13 de diciembre de 1995, 20 de julio y 7 de noviembre de 1996 y 16
de septiembre de 1997)".

A la vegada la sentència de 6 de novembre de 2012 del referit Alt Tribunal, digué:

"la potestad jurisdiccional de suspensión de la disposición recurrida, como todas las medidas cautelares,
responde a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano
jurisdiccional; esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede desprovisto
de eficacia por la conservación o consolidación irreversible de situaciones contrarias al derecho o interés
reconocido por el órgano jurisdiccional en su momento, que de esta manera se constituye en premisa para
que pueda acordarse la medida cautelar".

TERCER .- Els possibles perjudicis que addueixen no són suficients per estimar la mesura cautelar de
suspensió. No és perdrà, de prosperar el contenciós en el sentit interessat, la seua finalitat legítima, màxim si
es pren en compte que els danys materials són rescabala-les.

L'apel·lant, de forma clara, a l'escrit d'apel·lació, s'endinsa en el fons de la controvèrsia. Oblida, no obstant,
que a aquesta peça separada, és evident, hauria d'acreditar-se, i justificar, una qualificació de perjudicis de
produir-se materialment el desenvolupament i aplicació pràctica del decret de Presidència del Consell Insular
d'Eivissa. Falta de prova que, en principi, porta conseqüències desfavorables que ha de suportar el recurrent,
per quant, i encara que sigui de forma indiciària, l'instant de l'execució ha d'aportar els elements, fonaments i
circumstàncies dels que es deriven els perjudicis perquè el Tribunal pugui fer ús de la facultat suspensiva.

Nosaltres hem de fer - estem obligats - una ponderació dels interessos concurrents. La col·lisió entre els
interessos públics i els interessos del particular, per una banda i, per altra, perjudicis individuals amb una
finalitat legítima són els conceptes que determinen la procedència o no de l'adopció de la mesura cautelar
de suspensió.

En qualsevol cas, per arrodonir i cloure el debat, sí prospera a la fi, els possibles danys són avaluables
econòmicament, per tant, reparables. Ara per ara no és possible accedir a una suspensió d'un acte administratiu
de caire negatiu que suposaria, d'estimar-se, la concessió de l'habilitació denegada.

Desestimem, doncs, el recurs d'apel·lació amb la consegüent confirmació de la interlocutòria dictada pel Jutjat
núm. 1 que denegava la mesura cautelar de suspensió.

QUART .- Es fa expressa imposició de costes processals a la part apel·lant de conformitat amb l' article 139
de la Llei Jurisdiccional, amb el límit dels 300 € per tots els conceptes.

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

DECIDIM

PRIMER.- DESESTIMAR el present recurs d'apel·lació contra la interlocutòria número 203 de 2 d'octubre de
2019 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Palma en el si de la peça separada de les seves
actuacions 105 de 2019 tramitades pel procediment ordinari, la qual CONFIRMEM.

SEGON .- Es fa imposició de costes processals d'aquesta alçada jurisdiccional a la part apel·lant amb el límit
dels 300 € per tots els conceptes.

Contra la present, i conforme a la modificació operada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, en quant
afecta a la Secció 3era del Capítol III del Títol IV integrada pels articles 86 a 93 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, 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 amb la
forma prevista als citats articles 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.
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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 i Gomila ponent a aquest tràmit d'Audiència Pública, dono fe. El Secretari, rubricat.
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