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. ------------------------- VISTES per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears les actuacions número 431 de 2017, dimanants del recurs contenciós administratiu seguit entre parts,
d'una, com a demandant, les mercantils Eiviavenir SL., Cardona Blanzquez SA., Famame Eivissa SL., Pompas
Funebres Ibiza SA., Pitiusas Cars SL., Mayans March SA. i Cristaleria Julian Romero SL. i els Srs.  Arsenio
,  Mariana ,  Balbino ,  Melisa ,  Mónica  i  Camilo , representats per la procuradora dels Tribunals Sra. Ruys
Van Noolen i assistits per l'advocat Sr. Mir Buades, i, d'altra, com a Administració demandada, l'Ajuntament
d'Eivissa, representada per la procuradora Sra. Ferrer Mercadal i assistida pel seu advocat Sr. Alcaide Juan.
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En la qualitat de part codemandada ha intervingut el Consell Insular d'Eivissa, representat i assistit pel lletrat
Sr. Buforn Jiménez.

L'objecte del recurs és l'acord plenari de l'Ajuntament d'Eivissa en sessió del dia 28 de setembre de 2017 que va
aprovar definitivament la modificació puntual de Pla Parcial del Sector IV del Pla General d'Ordenació Urbana
del referit municipi de 1987 i publicada que fou el en el BOIB núm. 125 de 12 d'octubre de 2017.

La quantia es fixà en indeterminada.

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

L'Il·lm. Sr. Gabriel Fiol i Gomila, President de la Sala, en qualitat de magistrat ponent, expressa el parer del
Tribunal.

= ANTECEDENTS DE FET =

1r.- Interposat el recurs en el termini prefixat en la Llei Jurisdiccional se li donà el tràmit processal adequat,
ordenant-se reclamar l'expedient administratiu i anunciar la seva incoació.

2n.- Rebut l'expedient administratiu es va posar de manifest en Secretaria a la part recurrent perquè formalitzés
la demanda. La referida demanda fou deduïda dins el termini legal al·legant-se en ella els fets i fonaments de
dret que s'estimaren necessaris en ordre a les seves pretensions i interessant de la Sala que es dictés sentència
estimatòria del recurs per ser contraris a l'ordenament jurídic els actes administratius impugnats.

3r.- Donat trasllat de l'escrit de demanda a les representacions de les Administracions demandada i
codemandada perquè la contestessin, així ho varen fer en temps i forma, oposant-se a ella i suplicant que es
dictés sentència confirmatòria dels actes administratius recorreguts.

4r.- A través del corresponent Acte es rebé el plet a prova que devia versà sobre els punts de fet interessats per
la part demandada, doncs fou rebutjada la de la part actora en la mesura que no va fixar els punts de fet. Es
va presentar recurs de reposició i fou desestimat en tant no era una situació esmenable. Proposta i admesa,
a instàncies de la demandada que ho fou en forma, es practicà en forma documental i testifical pericial amb
el resultat que és de veure a les actuacions.

5è.- Per provisió es declarà conclosa la discussió escrita i el període probatori, ordenant-se portar les
actuacions a la vista, amb citació de les parts per a sentència, acordant que aquestes formularan les
conclusions per escrit; cosa que així varen fer, i s'assenyalà a continuació, per a la votació i decisió, el dia 28
d'abril de 2020.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER .- Hem assenyalat a l'encapçalament, que la revisió jurisdiccional ho era de l'acord plenari de
l'Ajuntament d'Eivissa en sessió del dia 28 de setembre de 2017 que va aprovar definitivament la modificació
puntual de Pla Parcial del Sector IV del Pla General d'Ordenació Urbana del referit municipi de 1987 i publicada
que fou el en el BOIB núm. 125 de 12 d'octubre de 2017.

Els actors assenyalen que l'objecte de la citada modificació puntual fou la requalificació d'uns terrenys de
domini i ús públic d'aparcaments (sistema local) i equipaments (sistema general). Tots ells són propietaris de
solars del dit Sector 4 del Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa, conegut com a Polígon Industrial Es Gorg.

A la demanda deixen constància de quin són els motius d'oposició. En concret:

1.- Requalificació de sòl urbà mitjançant modificació puntual d'un Pla Parcial.

2.- Creació d'un nou Sistema General no previst en el PGOU d'Eivissa de 1987.

3.- Modificació puntual d'un Pla Parcial en contradicció amb la revisió del PGOU aprovat inicial i
provisionalment.

4.- Falta de legitimació del Pla Parcial per a la desclassificació d'un bé de domini i ús públic i patrimonial i
nul·litat de la desclassificació efectuada l'any 2010

5.- Erroni còmput de les places d'aparcament resultants

6.- - Falta de justificació/motivació de la modificació puntual

7.- Falta d'avaluació ambiental estratègica

8.- Falta de la documentació requerida per a la modificació puntual
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9.- Modificació substancial del modificat de la modificació puntual del PP després de la informació pública
provocava la necessitat d'una nova informació pública

10.- Falta d'adaptació a la legislació sobre barreres arquitectòniques.

SEGON .- Veiem els fets:

1r.- Que el Pla Parcial del Sector 4 es va aprovar definitivament per la Comissió Insular d'Urbanisme el 17 de
setembre de 1990 i el projecte d'urbanització promogut per la Junta de compensació va ser aprovat l'any 1992.

2n.- La urbanització es va executar i recepcionar fa més de 20 anys, es van realitzar les cessions i es troben
edificades pràcticament la totalitat de les parcel·les. La junta de compensació va executar conforme a les
previsions del Pla Parcial.

3r.- El dia 22 d'abril de 2016 es va aprovar inicialment la documentació relativa a la modificació del Pla Parcial
del Sector 4 del PGOU de 1987, i es va sotmetre a informació pública pel termini d'un mes. Fou publicat l'anunci
al BOIB de 28 d'abril de 2016 i, a més, anuncis als Diario de Ibiza i Periódico de Ibiza y Formentera, el dia 11
de maig següent, amb més a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Abans però, en el document núm. 9 de l'expedient, apareix un informe previ del Serveis Tècnics municipals
d'Eivissa, emès el dia 22 de març de 2016, on es fa referència, en el seu parer, a l'escassa incidència de la
modificació. Assenyalen:

"... la modificació té la finalitat de canviar la qualificació d'una parcel·la situada a un Sector industrial, anomenat
Sector 4, desenvolupat i executat pràcticament en la seva totalitat mitjançant els seus instruments de gestió
i desenvolupament, reglamentàriament aprovats. Afecta a una parcel·la de titularitat pública, amb la condició
de solar i sota la situació urbanística de sòl urbanitzat (sòl urbà als efectes de la llei 2/2014, de 25 de març,
d'Ordenació i Ús del sòl).

L'escàs abast de la modificació no suposa alteració del model territorial del Pla General, ni suposa incidència
negativa a l'ordenació urbanística derivada del Pla Parcial. Tampoc suposa alteració dels paràmetres
urbanístics aplicables al Sector, la qual cosa no s'incrementa el sostre edificable lucratiu contemplat en el Pla
Parcial.

Tampoc suposa alteració de Zones Verdes ni Espais lliures..."

4t.- El 5 de juny de 2017 es varen desestimar diverses al·legacions presentades durant el període d'informació
pública i es va aprovar provisionalment la documentació relativa a la modificació puntual del Pla Parcial del
Sector 4 del PGOU 1987, amb les modificacions presentades el 21 de febrer de 2017.

5è.- El dia 11 de juliol de 2017 es va rebre informe favorable de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori,
Urbanisme, Patrimoni Històric-Artístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d'Eivissa, emès de conformitat amb el
previst a l' article 54 de la Llei 2/2014 i en relació, precisament, a la modificació puntual del Pla Parcial de
sector 4.

Modificació que, a la fi, suposa canviar part de la qualificació d'una parcel·la de propietat municipal d'ús
aparcament (VL-1) a ús equipament dotacional de benestar social (EL) perquè es pugui construir allí un centre
de baixa exigència, l'íntegra construcció de la qual (i part del cost de la seva gestió posterior) serà sufragada
pel Consell Insular d'Eivissa, part codemandada.

6è.- El 28 de setembre de 2017 es va produir l'acord plenari d'aprovació definitiva que és, a la fi, el que ens
convoca en revisió jurisdiccional. Literalment deia:

"Aprovar definitivament la documentació relativa a la modificació puntual del Pla Parcial del Sector 4 del PGOU
1987, presentada en data 21 de març de 2016 ( Registre General d'entrada 6870), amb les modificacions
presentades amb data 21 de febrer de 2017 (Registre General d'entrada número 3721)".

TERCER .- Com a primera consideració i sortint al pas de la requalificació adduïda per la part actora, diem que
el Pla Parcial, qualifica -que no classifica- el sòl i en el Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa de 1987 que
és l'aplicable és sòl urbanitzable programat. No s'oblidi que la competència per classificar el sòl o modificar
aquesta classificació és exclusiva del planejament general.

Segona, la modificació puntual no implica noves obligacions (o cessions) per als propietaris privats dels
terrenys del Sector 4.

Com a tercera, hi ha que dir que la modificació puntual aprovada, i així resulta del contingut de l'expedient, de
les documentals acompanyades i de la prova testifical practicada, per vídeo conferència, en les persones dels
arquitectes Srs.  Luis Enrique , de "Mixis Arquitectos" i  Abelardo  de l'Ajuntament d'Eivissa, té com a únic i
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exclusiu objecte el canvi de qualificació de tan sols una part d'una parcel·la (de domini i ús públic) de 2.059 m²
amb ús d'aparcament (VL-1) per al seu destí a equipament dotacional de benestar social. No s'incrementa l'ús
lucratiu del Pla Parcial ni tampoc les condicions de zones verdes o espais lliures. És a dir, es tracta tan sols del
canvi d'un ús detallat - igualment dotacional - d'una parcel·la de titularitat pública.

Com a conclusió quarta, serien per consegüent d'aplicació al cas els estàndards urbanístics exigits en la Llei
2/2014 (LOUS) per a aquesta categoria de sòl i no en canvi els del sòl urbanitzable.

L'únic marc normatiu que resulta d'aplicació a la modificació aprovada és el Pla General de 1987 que va
qualificar els terrenys com a sòl urbanitzable programat amb ús Industrial (SUP-IN) a desenvolupar en el
primer quadrienni mitjançant Pla Parcial, però sense una ordenació detallada ni cap previsió de zonificació
d'equipaments o dotacions ni, per descomptat, respecte de l'equipament viari.

La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2014) digué:

"Las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que
la ordenación resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de
las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales; no los
intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los intereses de la propia Corporación Municipal".

Cita que fem en tant, les parts demandada i codemandada, en una afirmació no expressament negada pels
actors, assenyalen que la defensa d'aquests ho és per interessos econòmics i res a veure tenen amb l'interès
genera.

Altra sentència de 29 de novembre de 2006, dictada per l'esmentada Sala Tercera del Tribunal Suprem, ja
deixava constància de la relació existent entre ius variandi i racionalitat de la potestat. En concret, en ella, es
deia:

"...que es a la postre proporcionalidad u optimización de medios, de modo que las previsiones actualicen
un mínimo coste para la obtención de un máximo beneficio. La citada potestad discrecional para ser
adecuadamente combatida ha de basarse en una clara actividad probatoria que deje bien acreditado que la
Administración ha incurrido en error o alejamiento de los intereses generales a los que deba servir, sin tener
en cuenta la función social de la propiedad, la estabilidad y la seguridad jurídica, con desviación de poder o
con falta de motivación en la toma de decisiones".

La Sala va rebutjar la recepció del litigi a prova en la mesura que la part actora no va fixar els punts de fet
sobre els quals devia versar. Interposada reposició contra la interlocutòria fou desestimada, d'aquí la "queixa"
del seu escrit de conclusions. Recordar-li, altra vegada més, que en el 2n dels raonaments jurídics es motivava
el següent:

"La denegació de la referida sol·licitud no lesiona cap dret a la tutela judicial efectiva incardinada i reconeguda
a l' article 24 de la Constitució. Ara per ara, i a pesar que en el cos de l'escrit de reposició es fixin els punts de
fet - prova evident que no ho havia fet en forma a l'hora de redactar la demanda - aquesta no és una situació
esmenable, si més bé un temps passat ho hagués estat així considerat, i no ho és amb la lectura de diverses
interlocutòries de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, i de les quals són exemple les més recents del dia 25 de
gener de 2018, 26 de febrer de 2018 i 31 de gener de 2019, respectivament, de les Seccions Quarta i Sisena"

Col·locats a n'aquest punt, s'observa com a cap activitat probatòria s'ha dut a terme per la part actora que
justifiqui l'absència de motivació. Tot el contrari, s'admet sense embuts la necessitat d'un centre d'assistència
social, si més no, però, localitzat a altre indret.

Altra qüestió en entredit és la referida a la dotació de places d'aparcament. Doncs bé, segons els informes
existents en el període comprés entre l'aprovació provisional i definitiva: "es manté el nivell de dotació de places
d'aparcament annexes a la viabilitat que exigeix la LOUS, segons consta als quadres justificatius que conté la
memòria i els plànols.../...".

Per finalitzar, i en relació a l'avaluació ambiental estratègica, a l'apartat quart de l'Annex III de de la circular
del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca sobre tramitació de les avaluacions ambientals, de 4 de
novembre de 2015, es disposa:

"4. En todo caso, se considera que no tienen efectos significativos en el medio ambiente y, por tanto, no se
sujetan a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica las modificaciones menores de planes de
este grupo que tengan como objeto exclusivo alguna de las finalidades expresadas a continuación:

a) ........

b) ........
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c) ........

d) Aumento de la superficie, o reajuste por razones funcionales, de zonas de equipamiento, espacios libres
públicos o infraestructuras, siempre que este cambio de calificación o clasificación no afecte a terrenos
clasificados como suelo rústico".

Aquest és el cas. En conclusió, la Sala desestima el recurs contenciós administratiu.

QUART.-  Es fa imposició de costes processals a la part actora de conformitat amb l' article 139 de la Llei
Jurisdiccional, amb el límit dels 2.000 € per tots els conceptes.

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

DECIDIM

PRIMER.- DESESTIMAR el present recurs contenciós administratiu.

SEGON.- Es fa una expressa imposició de costes processals a la part actora, amb el límit dels 2.000 € per tots
els conceptes.

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 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 President 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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