TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000204/2019
ORIGEN: 3000052/2019 - 01
NIG: 5300542120150001227

PARTS:
Apel·lant: Montserrat MARTINEZ VECINA
Representant: idem
Advocat: Sr./a Maite BOURGEAUD IZA

Apel·lat: Youri SALAS CORBI
Representant: Sr./a Isabel Maria DE OLIVEIRA MARQUES
Advocat: Sr./a Mireia CANTURRI ORTIZ

AUTE
Andorra la Vella, el 27 de juny del 2019

El President de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, el Sr.
Vincent ANIERE , ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número
3000052/2019 i expressa el seu parer.

ANTECEDENTS DE FET
I.- El Batlle va dictar Aute, de data 12-04-2019, amb la següent part
decisòria: “Primer.- No donar lloc a la petició de nul·litat d’actuacions formulada
per la Sra. M.M.V. i continguda en el seu escrit presentat en data 6 de març
proppassat.
Segon.- Donar trasllat a la Sra. M.M.V. de l’escrit presentat en data 2
d’abril proppassat per la representació processal del Sr. Y.S. C. a fi que en
tinguin l’oportú coneixement.
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Tercer.- No fer especial condemna en costes processals.”

II.- Contra la resolució esmentada, la Sra. M.M.V. va interposar recurs
d’apel·lació i va comparèixer davant la Sala, en data 07-06-2019, per a
formalitzar el recurs.

FONAMENTS DE DRET

I.- El present recurs no pot ésser admès per les raons que, a
continuació, s’exposen. En efecte l’apartat tercer de l’article 18 quarter de la
Llei de modificació de la Llei Transitòria de Procediments Judicials de data 22
d’abril del 1999, modificat per la Llei 24/2018 de 18 d’octubre del Codi de
Procediment civil disposa que: “L’aute que decideix la nul·litat ordena la
retroacció de les actuacions al moment immediatament anterior en què es va
produir la infracció processal determinant de la nul·litat. Contra l’aute que no
admet o que resol l’incident de nul·litat no es pot interposar cap recurs,
sense perjudici que es pugui plantejar la qüestió en virtut dels recursos que
escaiguin contra la sentència o la resolució definitiva.”
I aquesta doctrina processal esdevé plenament aplicable al cas present.

II.- Les consideracions anteriors motiven la inadmissió del recurs i la
imposició de les costes a la part promotora d’aquest.

Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas.-

DECIDEIX
INADMETRE el recurs interposat la Sra. M.M.V. contra l’aute de data 1204-2019.
Imposar a la part promotora del recurs les costes processals d’aquest.
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Així per aquest aute ho decideix, mana i signa el President de la sala
civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, de tot el que jo l’infrascrit
Secretari en dono fe.-

LA SECRETARIA JUDICIAL

EL PRESIDENT DE LA SALA CIVIL

