TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000363/2020
ORIGEN: 2000002/2018 - 00
NIG: 5300542120170003616

PARTS:
Apel·lant : Sr. SGF
Procurador : Sra. ECC
Advocat :
Sr. RGF
Apel·lat :
Sr. AD
Procurador : Sr. ACR
Advocat :
Sra. SBA
Apel·lat :
B, SL
Procurador : Sra. EAM
Advocat :
Sra. MCMP

AUTE 047-2021
En nom del Poble Andorrà.A la vila d’Andorra la Vella, el 2 de febrer del 2021.

VIST que en el marc dels autes del judici civil

registrat amb el número

2000002/2018 tramitats pels procediment ordinari, seguit entre les parts, Sr.
AD contra la societat B, SL i el Sr. SGF.
VIST que en data 28 d’agost de 2020 l’Hble. Sra. Batlle es decidí per aute com
segueix:
“Autoritzar a l’administrador judicial, Sr. PLA, a dipositar prop del Registre de Societat
i de l’Agència Tributària els comptes anuals del 2019 elaborats pel mateix i referents a
la societat B, SL.”

Havent efectuat recurs d’apel·lació a l’encontre de la referida resolució la
representació processal del Sr. SGF.
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ATÈS que l’article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials, de data
21 de desembre de 1.993, disposa entre altres extrems que, una vegada
assignat el recurs a la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia i
nomenat el ponent, el president de la Sala verificarà les condicions
d’admissibilitat formal del recurs a la vista de la proposta del ponent, i que si el
recurs no és admissible ho declararà.
ATESA la doctrina d’aquesta Sala (cfr. Aute del 18-12-2001 i ATSJC-046/14
del 29-07-2014) és reiterada en el sentit de permetre l’apel·lació quan la
resolució que es dicta impedeix o obsta la continuació del procés. Com és de
veure en el cas que ens ocupa, l’Aute dictat pel jutjador a quo no obsta la
continuació del procés, la qual cosa determina la inadmissió del recurs
formalitzat, sense imposició de les costes judicials de segona instància
ocasionades.

Ensems, cal recalcar que la decisió de la resolució recorreguda és únicament
a efectes de permetre a l’administrador judicial de la societat B, SL de complir
amb les seves obligacions legals com ho preveu l’article 74 de la llei 20/2007,
del 18 d’octubre, de societats anònimes i responsabilitat limitada.

Vist el dret aplicable al present cas i els usos i costums del Principat
d’Andorra, el President del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, Sr. Vincent
ANIÈRE, per davant meu l’infrascrit Secretari;

DECIDEIX:
No admetre a tràmit el recurs d’apel·lació interposat per la representació
processal del Sr. SGF contra l’aute dictat en data 28-08-2020 per l’Honorable
Batlles de la secció civil, sense fer imposició a la part apel·lant de les costes
judicials de segona instància ocasionades.
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Així per aquest aute ho acorda, mana i signa el President del Tribunal Superior
de Justícia d’Andorra, de tot el què jo l’infrascrit Secretari en dono fe.-

EL SECRETARI JUDICIAL,

EL PRESIDENT,

