TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa

Núm. de Protocol: 1000061/2019
Núm. de Rotlle: TSJA-0000065/2020

AUTE 24-2020
PARTS:
Apel·lant: CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS)
Representant: Sra. CMS
Advocat: Sr. DMT
Apel·lat: Sr. JPC (Societat L. SL)
Representant: ídem
Advocada: Sra. IML
Apel·lat: SAIG – Sra. XXX

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President: Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Magistrats: Sr. Bernard PLAGNET
Sra. Elsa PUIG MUÑOZ

Andorra la Vella, divuit de desembre de dos mil vint.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs
d’apel·lació a les actuacions número 1000061/2019, havent estat
observades les prescripcions legals.

És ponent el magistrat Sr. Bernard PLAGNET, el qual expressa el
parer del Tribunal.
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ANTECEDENTS DE FET
1.- La CASS va interposar recurs contra l’acord de la Saig, Sra. XXX
de data 1 de juliol de 2019, mitjançant el qual no admetia a tràmit l’execució
de la cotitzacions impagades corresponents a la societat L. SL, adreçades
contra el Sr. JPC.
Per Aute de data 11 de març de 2020, el Tribunal Unipersonal, Secció
Administrativa, ha desestimat l’incident d’execució formulat per la CASS.
En la seva demanda, de data 23 de setembre de 2020, la CASS
presenta els arguments següents:
-La responsabilitat ampliada en el març de la fallida a l’administrador,
comporta que aquest hagi de respondre davant de tercers que han confiat
en l’aparença creada.
La CASS ha confirmat els seus arguments per escrit de conclusions
de data 10 de novembre de 2020.
2.- El Sr. JPC ha contestat aquest arguments en la seva contesta de
data 8 d’octubre de 2020: no li correspon assumir el deute reclamat per la
CASS atès que la titularitat del mateix correspon a la societat “L., SL”.
El Sr. JPC ha confirmat els seus arguments per escrit de conclusions
de data 11 de novembre de 2020.
3.- En el seu escrit de data 12 d’octubre de 2020, la Sra. XXX, saig
del Principat d’Andorra, demanda que es confirmi íntegrament l’Aute de l’11
de març de 2020 dictat en primera instància.
La Sra. XXX ha confirmat els seus arguments mitjançant l’escrit de
conclusions de data 4 de novembre de 2020.
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FONAMENTS DE DRET
Primer.- Prèviament, s’ha de presentar un breu resum dels fets a
l’origen del present litigi:
En data 17 de maig de 2013, la CASS va presentar demanda
d’execució administrativa prop de la Batllia d’Andorra sol·licitant l’execució
de la decisió de la CASS: “que vulgui procedir per via de recaptació
executiva, embargant els béns, propietats, comptes bancaris de la societat
L. S.L. per garantir el pagament de la quantitat de 9.376,25 euros...” (foli 8).
Per Aute de data 19 de desembre de 2013, la Secció civil del Tribunal
de Batlles va decretar la fallida de la societat L., SL i del Sr. JPC; aquest
procediment va suspendre el procediment d’execució. (folis 29 i 30).
En data 21 de març de 2014, la CASS va notificar a l’administrador
judicial: “que en el marc del procediment de fallida de la societat mercantil L.
S.L. i d’acord amb el Decret de data 4 d’octubre de 1969 referent al
procediment de cessació de pagaments i fallida i l’article 109 de la Llei
17/2008, vulgui acceptar com a preferent dins la massa de creditors de la
present cessació de pagaments i fallida, el crèdit de la CASS quin import
ascendeix a la suma de 9.968,95 euros...” (foli 120)
En data 7 de febrer de 2019, la Secció civil de la Batllia decideix:
“decretar la dissolució de la unió de creditors de la societat L. SL, i del
concursat Sr. JPC, i la recuperació per part dels creditors de l’exercici
individual de les seves accions... Declarar la clausura del present
procediment concursal i la dissolució de la societat L. SL”.
Per carta de data 31 de maig de 2019 a la Saig del Principat
d’Andorra, la CASS sol·licita: “Vulgui procedir a l’execució del deute
presentat pel Sr. JPC per la societat L., SL. prop de la CASS d’un import de
1.419,37 euros en concepte de cotitzacions d’assalariats de la societat L.,
SL, i l’import de 33,75 euros en concepte de recàrrecs” (foli 92).
Segon.- En el març del procediment de fallida s’ha satisfet a la CASS
part de les cotitzacions reclamades i resta pendent de pagament l’import de
1.419,37 euros en concepte de cotitzacions d’assalariats de la societat L.,
SL, i l’import de 33,75 euros en concepte de recàrrecs.

4
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa

En efecte, resulta de l’Aute del 7 de febrer de 2019 que
“l’administrador judicial del present procediment concursal va evidenciar que
només es podria fer front amb els diners obtinguts en el decurs del procés
liquidador (35.000 euros) a un 79,82 % dels crèdits preferents... i donat que
el Sr. JPC solament disposa en l’actualitat d’uns ingressos aproximats de
1.100 euros en concepte de pensió de jubilació per fer front a les seves
despeses bàsiques... esdevé procedent, una volta liquidats els crèdits
preferents en la proporció anteriorment esmentada, decretar la dissolució de
ple dret de la unió de creditors de la societat L. SL i del concursat Sr. JPC i
la recuperació per part dels creditors de l’exercici individual de les seves
accions...” (foli 88, revers).
Resulta clarament de l’examen del dossier que la reclamació de deute
es feu contra la societat L. SL (v. antecedents de fet primer). A més, en el
procediment de la fallida s’ha examinat la situació individual del Sr. JPC, que
no es pot extrapolar un cop conclòs aquell procediment.
Per conseqüent, la CASS no podia reclamar el mateix deute contra el
Sr. JPC.
Per aquests motius, s’ha de desestimar el recurs d’apel·lació.

DECISIÓ
En atenció a tot el que s’ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia,
Sala Administrativa, en nom del poble andorrà, acorda:
Primer.- Desestimar el recurs d’apel·lació i confirmar l’aute del
Batlle de data 11 de març de 2020.
Segon.- no efectuar cap condemna en costes.
Aquest Aute és ferm i executiu.
Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramès testimoni
al Tribunal Unipersonal, Secció Administrativa, per al seu coneixement i
execució, ho acordem, manem i signem.

