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SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.A la vila d’Andorra la Vella, el 17 de desembre del 2019
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,
sota la presidència del Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA, i els magistrats Sr.
Vincent ANIÈRE i Sra. Elsa PUIG MUÑOZ, ha adoptat la resolució
següent:

ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de H SL va interposar, en data 1504-2014, demanda en reclamació de quantitat contra la societat G.C.S
SLU en la suma de 91.174,61 euros juntament amb els interessos legals
devengats, així com el pagament de les costes judicials, inclosos els
honoraris d’advocat, de procurador o altre professional.
La representació processal de la part defenent, per escrit de data
17-06-2014, va oposar-se a la demanda i sol·licitava que es dictés
sentència prenent en consideració les al·legacions formulades i estimant
parcialment la demanda interposada, sense efectuar especial condemna
en costes processals.
II.- L’Hble. Batlle va dictar sentència, de data 26-03-2019, amb la
següent part decisòria:
“DECIDIM
Primer.- Que estimant substancialment la demanda formulada per la
representació processal de la societat H SL contra la societat G.C.S SLU , hem
de condemnar i condemnem a aquesta darrera a abonar a la part agent la
quantitat de 66.796,52.- euros juntament amb els interessos legals devengats
des de la data de contesta a la demanda, a saber el dia 17 de juny del 2014.
Segon.- S’escau imposar a la part defenent les costes ocasionades arran
de la tramitació del present litigi, incloses aquelles derivades de la intervenció
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d’advocat, procurador i altres professionals, a acreditar en període d’execució de
sentència.
Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d’apel·lació en el
termini de 13 dies, presentant la voluntat d’apel·lar davant la secció del Batlle
Ponent. Presentada l’apel·lació, el Batlle Ponent emplaçarà per Providència les
parts perquè compareguin davant el Tribunal Superior de Justícia d’Andorra per
a formalitzar el recurs en el termini de 15 dies remetent així mateix els autes
originals.”

III.- La representació processal de la societat G.C.S SLU, va
formular recurs contra la sentència d’instància i, en data de registre 21-062019, va presentar escrit de conclusions, en virtut del qual i pels motius
continguts en el mateix demana la revocació de la sentència d’instància.
Ha actuat com a magistrat ponent el Sr. Vincent ANIÈRE.

FONAMENTS DE DRET
I.- La representació processal de la societat G.C.S SLU, va formular
recurs contra la sentència d’instància de data 26-03-2019.
En aquesta segona instància, les parts han transigit les
diferències que els oposaven i han presentat un protocol d’acord que
garanteix els drets respectius de cada litigant.
Per conseqüent s’ha d’homologar la Transacció Judicial
formalitzada per les parts i revocar la sentència recorreguda en el sentit
de l’acord esmentat.
II.- El caràcter particular del litigi imposa de no fer especial
condemna en costes judicials.
Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present
cas,
La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,

DECIDEIX
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HOMOLOGAR LA TRANSACCIÓ JUDICIAL intervinguda entre
les parts, que consta de les disposicions següents:
“TRANSACCIÓ JUDICIAL
A la Vila d’Andorra la Vella, el dia 25 de novembre del 2019.
Per davant del M.I. Tribunal Superior de Justícia, assistit de l’infrascrit
Secretari, compareixen:
D’una part la Sra. Carme SOLA MOLERO, Procuradora dels tribunals i
de la societat H, SL, segons poders que consten en autes.
I d’altra part, la Sra. Cristina FERNANDEZ LOPEZ, Procuradora dels
tribunals i de la societat G.C.S, SLU, també segons poders que consten en autes.
Les compareixents són, respectivament, part agent i defenent en el
procediment judicial registrat amb el núm. 2100606/2013, i compareixen davant
el M.I. Tribunal i, com millor en dret escaigui:
DIUEN :
I.Que per Sentència de data 26 de març del 2019, l’Hble. Batllia va
dictar resolució sobre la causa enjudiciada, estimant substancialment la
demanda formulada per la representació processal de la societat H, SL contra la
societat G.C.S, SLU, condemnant a la darrera a abonar a la part agent la
quantitat de 66.796,52.- € juntament amb els interessos legals devengats des de
la data de contesta a la demanda, a saber el dia 17 de juny del 2014.
La mateixa resolució imposava a la part defenent les costes ocasionades
arran de la tramitació del present litigi, incloses aquelles derivades de la
intervenció d’advocat, procurador i altres professionals, a acreditar en període
d’execució de sentència.
II.Contra la referida sentència de primera instància, la representació
processal de la part defenent interposà apel·lació. Essencialment els motius de
l’apel·lació incidien en la quantitat principal, la qual acceptaven tan sols fins
l’import de 62.768,50.- €. Pel que fa a la meritació dels interessos, la part
defenent entenia que l’import realment adeutat, deduït de l’obra correctament
realitzada per H, SL, únicament es podia determinar quan hi hagués declarada
una sentència ferma, essent devengats els interessos corresponents a partir
d’aquell moment.
Finalment, entenia desproporcionada la imposició de costes judicials,
atenent que la oposició a la demanda, en la seva opinió, era justificada.
III.Per tal d’evitar la dilació d’una segona instància a fi de discutir els
extrems anteriorment exposats, les parts han arribat a un acord amistós que posi
fi definitivament a les seves diferències exposades i plantejades en el decurs del
judici que ens encausa.
IV.Que amb dit motiu, les parts, reconeixent-se recíprocament la
capacitat legal necessària per a contractar i obligar-se, han convingut atorgar la
present TRANSACCIÓ JUDICIAL, en base als següents,
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PACTES :
Primer.- Ambdues parts coincideixen en determinar que l’import principal
estimat substancialment per la sentència de la Batllia de data 26 de març del
2019, en 66.796,52.- €, quedi fixat en 62.768,50.- € (seixanta-dos mil set cents
seixanta vuit euros amb cinquanta cèntims).
Segon.- La societat G.C.S, SLU es compromet a pagar a H, SL el referit
import, es a dir els 62.768,50.- € (seixanta-dos mil set cents seixanta vuit euros
amb cinquanta cèntims) mitjançant dotze (12) quotes mensuals i consecutives,
a iniciar a partir de la signatura de la present transacció.
En congruència i per tant, cada quota serà de 5.230,71.- € (cinc mil dos
cents trenta euros amb setanta un cèntims).
La primera quota es satisfà en aquest acte, essent la present transacció
acreditació de la mateixa, confessant H, SL, rebre el referit import de 5.230,71.€ (cinc mil dos cents trenta euros amb setanta un cèntims) en aquest acte.
Tercer.- En quant als interessos legals, queden també liquidats en aquest
acte mitjançant l’entrega d’altra quantitat, aquesta de 2.012.- € (dos mil dotze
euros), la qual respon i satisfà la totalitat dels interessos pretesos per H, SL.
Quart.- Finalment, pel que fa als honoraris d’advocat, taxes judicials i
honoraris de procuradora de la primera instància, H, SL rep en aquest acte una
tercera quantitat de 2.888,81.- € (dos mil vuit cents vuitanta vuit euros amb
vuitanta un cèntims), mitjançant la qual es considera totalment satisfeta d’aquest
darrer concepte.
Cinquè.- Pel que fa a la quantitat principal, quina primera quota ha estat
satisfeta en aquest acte però que encara resten pendents altres onze (11) quotes
fins a la liquidació total del deute reconegut per la societat G.C.S, SLU, qualsevol
incompliment, fins i tot parcial, de qualsevol dels pagaments mitjançant quota
acordats, en la forma convinguda, facultarà a H, SL a demanar l’execució
d’aquesta transacció judicial i a :
Exigir el pagament immediat de la totalitat de la suma deguda en
aquell moment, incrementada a partir de la data de l’incompliment de l’interès
legal que derivi de les quantitats adeutades; i
Exigir el pagament de les costes judicials i extrajudicials que
generi l’incompliment.
Sisè.- Les parts volen i accepten que la present transacció judicial tingui
valor i força executiva, com si d’una sentència ferma es tractés i que
l’incompliment de les obligacions assumides per la deutora, faculti a demanar-ne
el seu compliment pel procediment d’execució de sentència.
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Setè.- Signada que sigui la present transacció judicial, ambdues parts
litigants demanen a aquest M.I. Tribunal Superior que vulgui procedir a l’arxiu de
les presents actuacions, sense cap més tràmit.
I en prova de conformitat, signen les parts aquest document, juntament
amb el M.I. Tribunal, de tot el que l’infrascrit Secretari en dona fe.”

Aquesta resolució és ferma i executiva.
Així per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho
pronunciem, manem i signem.-

