
EXCMA. MINISTRA DE MEDI AMBIENT

_________________________________,  major  d'edat,  titular  del  document  d'identitat 
nombre ____________,veí/ina de _________, amb domicili en ______________ , nº CP ______, 
actuant en nom propi compareix i EXPOSA:

Que  mitjançant  aquest  escrit  interposo  RECURS  DE  REPOSICIÓ  contra  la  Resolució 
dictada amb data 7 de juliol de 2006 i codi de referència C-3731-BALEARS, sobre la base dels 
següents:

FETS

Preliminar.- En primer lloc cal fixar la qualitat d'interessat/da en l'expedient administratiu 
de  qui  interposa  el  present  Recurs  de  Reposició.  En  ésser  la  Resolució  controvertida  un  acte 
administratiu susceptible d'afectar els meus interessos legítims, tal com és el lliure gaudi dels béns 
públics demanials i més concretament el domini públic marítim-terrestre, així com el dret de trànsit 
per la  costa,  goig de la qualitat  d'interessat/a  en el  procediment  administratiu segons el  que es 
disposa en l'art. 31 de la Llei 30/1992.

No obstant això, en cas d'entendre la Sra. Ministra que qui subscriu no és interessat/da en el 
procediment, m'adhereixo a tal interpretació i entenc que, en no ésser interessat en l'expedient, la 
Resolució no m'afectaria, fins i tot després de la seva publicació en el diari oficial, i puc anar a 
gaudir lliurement del domini públic marítim-terrestre situat en la Costa del Pins (T de Son Servera) 
a l'altura del nombre 64 de l'Avda. del Pinar, fet que prec posin en coneixement del personal de 
seguretat de l'habitatge contigu als efectes que no em peguin si acudeixo, atès que no sóc interessat.

En un altre ordre de coses i respecte del termini per a interposar Recurs de Reposició contra 
la Resolució controvertida, disposa la vigent redacció de l'art. 117 de la Llei 30/1992 que serà d'un 
mes, sense especificar el dies a quo.  Cal entendre que el mes de termini fixat per la Llei es refereix 
a un termini de caducitat el còmput que s'inicia, bé des de la notificació de l'acte recorregut o bé des 
de  la  seva  publicació  oficial.  En  no  haver-se  publicat  la  Resolució  recorreguda  ni  haver  estat 
notificada personalment a qui subscriu, no pot haver transcorregut, en cap cas, un termini el còmput 
del qual no s'ha iniciat.

Primer.-  En  el  punt  1.-  dels  apartats  sobre  els  quals  es  pronuncia  la  Resolució  ara 
recorreguda  en  reposició,  ve  a  ratificar  la  suspensió  d'ús  públic  de  la  zona  de  domini  públic 
marítim-terrestre objecte de la concessió, acordada per l'Ordre Ministerial de 17 maig de 2005, mes 
aquesta ratificació resulta absurda des d'un punt de vista jurídic puix que l'OM referida mai ha 
produït efectes jurídics en tant no se li ha donat cap tipus de publicitat en diari oficial algun, segons 
prescriu el 52.1 de la Llei 30/1992.
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Segon.-  El  punt  2.-  sobre  el  qual  disposa  la  Resolució  combatuda  “aprovar,  amb  les 
condicions  establertes  en aquesta resolució,  el  projecte  denominat  “Projecte  d'ús  públic  de la  
piscina inclosa en la concessió atorgada a Sra. Giuliana Arioli Cottini d'ocupació d'uns 350 m2 de 
béns de domini públic marítim-terrestre” subscrit per l'Arquitecte D. Nicolás Valent i presentat per  
D. PEDRO J. RAMÍREZ CODINA, en escrit de data 21 de desembre de 2005”, aprova un projecte 
de  qui  no  té  cap  vincle  vàlid  amb la  concessió,  atès  que  el  suposat  acord  de  gestió  entre  la 
concessionària  i  el  Sr.  Ramírez  Codina només  seria  vàlid,  en mèrits  de  l'establert  en el  segon 
paràgraf de l'art. 70.2 de la Llei de Costes (L. 22/1998), en aquelles “concessions que serveixin de 
suport a la prestació d'un servei públic, quan l'Administració autoritzi la cessió del corresponent  
contracte  de  gestió  del  servei”.  En  el  cas  que  ens  ocupa,  ni  s'ha  autoritzat  per  part  de 
l'Administració, el contracte de gestió ni encaixa en la categoria de prestació d'un servei públic l'ús 
privatiu del domini públic marítim-terrestre per part del Sr. Ramírez Codina.

Tercer.- En el punt 4.- sobre el qual acorda la Resolució de referència es ve a modificar la 
prescripció A de l'OM de data 23 de gener de 2001 quan aquesta  OM és nul·la de ple dret en 
aplicació de l'art. 62.2 de la Llei 30/1992 puix l'atorgament de la concessió administrativa es va 
dictar amb flagrant vulneració de l'art. 12.5 de la Llei de Costes. El BOCAIB nº 84 de 08/07/2000, 
en la seva pàgina 10733 va publicar l'anunci d'incoació de l'expedient de partió de la zona afectada 
i, per tant, al temps de dictar-se l'OM de 23 de gener de 2001, estava suspès, per Llei, l'atorgament 
de concessions i autoritzacions en el domini públic marítim-terrestre afectat.

Quart.- Encara quan l'OM de 23 de gener de 2001 no fos nul·la de ple dret, el seu contingut 
mai ha pogut produir efectes jurídics en tant no ha estat publicada en cap diari oficial (vegi's 52.1 de 
la Llei 30/1992) i, per tant, resulta impossible que cap acte posterior desplegament efecte algun 
sobre un acte inicial ineficaç.

Cinquè.- La Sra.Giuliana Arioli Cottini i el Sr. Pedro J. Ramírez Codina han pretès burlar 
l'ordenament jurídic, i el Ministeri de Medi ambient sembla aplaudir l'acció, puix que, més enllà de 
ficticis acords de gestió no autoritzats per l'Administració, el que s'ha volgut ha estat operar una 
veritable transmissió  intervius d'una concessió,  a la qual fins i  tot  han posat preu en document 
públic: 300.506'50.-€, segons resa el Registre de la Propietat de Manacor – Tom 4511, Llibre 233, 
Finca 6453N del T de Son Servera, inscripció 4ª – al que em remeto a efectes probatoris.

Sisè.- El projecte que pretén aprovar la Resolució recorreguda no respecta, de cap manera, 
l'interès general, ja que l'única cosa que es pretén amb ella és donar coartada a un particular, el Sr. 
Pedro J. Ramírez  Codina, facilitant-li aparent cobertura jurídica a la privatització que persegueix 
sobre els 350 m2 de domini públic marítim-terrestre i durant els mesos de juliol i agost pugui gaudir 
de forma privativa uns béns demanials a disposició, per imperatiu legal, del conjunt de la població.

Setè.-  La Resolució ara combatuda,  d'una banda ratifica una suposada suspensió de l'ús 
públic de la zona objecte de la concessió (nul·la o ineficaç) de 21 de gener de 2001 i per altra banda 
aprova un projecte d'ús públic només de la piscina inclosa en la concessió, sense especificar si la 
suspensió d'ús públic de la resta de la concessió s'estableix a perpetuïtat i, per tant, s'estaria davant 
una veritable privatització encoberta del domini públic.
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Recapitulació.- La Resolució de 7 de juliol de 2006, recorreguda en reposició en aquest 
escrit, no té sentit algun puix que, a part de no respondre a l'interès general, hauria de desplegar els 
seus efectes sobre una OM – la de 23 de gener de 2001 – que en el millor dels casos és ineficaç, 
quan no nul·la de ple dret. Els efectes pretesos per la Resolució combatuda són l'aprovació d'un 
projecte presentat  per algú al  que no li  uneix cap vincle jurídic amb la zona de domini públic 
marítim-terrestre afectada. Tot el que es pretén amb el garbull jurídic generat entre el Ministeri de 
Medi ambient, el Sr. Pedro J. Ramírez Codina i la Sra.  Giuliana Arioli Cottini, és que el diari El 
Mundo no ataqui als gestors del Ministeri a canvi que aquests cedeixin el gaudi privatiu al Sr. 
Ramírez  Codina de 350 m2 de domini públic marítim-terrestre i la Sra.  Arioli pugui cobrar els 
350.506'50.-€ pels quals va vendre la concessió nul·la de ple dret, subsidiàriament ineficaç però en 
tot cas intransmissible.

Per tot l'exposat,

INTERESSO que  tenint  per  presentat  aquest  escrit,  ho  admeti  i  tingui  per  formulat  el 
present RECURS DE REPOSICIÓ contra la Resolució dictada amb data 7 de juliol de 2006 i codi 
de referència C-3731-BALEARS, se suspengui l'execució de l'acte impugnat segons el previst en 
l'art. 111 de la Llei 30/1992, i previs els tràmits oportuns anul·li la Resolució de referència, ordeni 
la  revisió  de  l'expedient  complet referent  a  la  mateixa  i  acordi,  en  atenció  a  l'exposat,  la 
immediata restitució del Dret de Trànsit iniciant els tràmits per a  declarar la nul·litat de ple 
dret de la OM de 23 de gener de 2001 o subsidiàriament sancionar a la concessionària amb la 
caducitat i  consegüent  extinció pels  reiterats  incompliments tant  de  la  concessió  com  de 
l'Ordenament Jurídic.

_____________ a ___ de _______ de 2006

________________________________
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