TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa

Núm. de Protocol: 1000037/2018
Núm. de Rotlle: TSJA-0000051/2020

AUTE 8-2021
PARTS:
Demandant incidental: C.SL
Representant: Sra. HDB
Advocat: Sr. JMP
Demandat incidental: Sr. JCC
Representant: Ídem.
Advocat: Sr. JBC
Demandat incidental: COMÚ X.
Representant: Sra. ECC
Advocat: Sr. LBR

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

Andorra la Vella, el divuit de març de dos mil vint-i-u.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist la
sol·licitud d’aclariment de sentència a les actuacions número TSJA0000051/2020, havent estat observades les prescripcions legals. És ponent
la magistrada Sra. Elsa PUIG MUÑOZ, la qual expressa el parer del
Tribunal.
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ANTECEDENTS DE FET
1.- La sentència d’aquesta Sala núm. 4-2021, de 27 de gener del
2021, va desestimar els recursos d'apel·lació presentats pel Sr. JCC i pel
COMÚ X. i va confirmar la sentència núm. 41/2020, del 04/06/2020, del
Tribunal de Batlles, i la nul·litat del decret del Consell del COMÚ X., de data
08/02/2018, mitjançant el qual es declara l’alienabilitat i la permuta d’un
terreny propietat comunal, situat a S., de 135m2, confrontant amb la “B.”,
pel terreny denominat “H.” situat a R., de 142 m2, propietat del Sr. C., i
contra la resolució del propi COMÚ, de data 18/07/2018, que va desestimar
el recurs interposat per la societat agent.
2.- La representació de la part agent sol·licita l’aclariment de la
referida sentència, per tal d’incloure a la part dispositiva l’obligació del Sr.
C. de restituir al COMÚ la possessió del mateix terreny
3.- Les representacions del Sr. C. i del COMÚ s’han oposat a les
pretensions de l’agent, en considerar que la sentència no precisa ser
aclarida.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 111 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal
disposa que el Tribunal de Batlles i el Tribunal Superior de Justícia
d’Andorra podran conèixer en tot cas dels errors materials que apareguin
en llurs decisions.

Segon.- La present petició d’aclariment no es pot acollir, compte
tingut que el què pretén l’agent és que s’inclogui a la sentència d’aquest
Tribunal un pronunciament en el qual s’estimi la pretensió de que el Sr. C.
restitueixi al COMÚ la possessió del terreny que estava a la seva demanda.
Tanmateix, si la part agent considerava que la sentència del Tribunal
de Batlles no es va pronunciar sobre aquesta pretensió, allò que hauria
d’haver fet és interposar recurs d’apel·lació contra la sentència de primera
instància –en allò que la sentència omet-, sense que aquest Tribunal
Superior pugui fer-ho, ja que no era l’objecte de debat en aquesta segona
instància.

3
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa

En qualsevol cas, un cop anul·lada la permuta acordada entre el
COMÚ i el Sr. C., resulta una conseqüència directa d’aquesta anul·lació,
que si de resultes de la permuta, el terreny comunal va passar a mans del
Sr. C., aquest haurà de retornar la seva possessió al COMÚ, de la mateixa
manera que si el terreny del Sr. C. es va lliurar al COMÚ, també aquest
s’haurà de retornar al seu propietari.

Tercer.- No s’aprecia una especial temeritat ni mala fe que justifiqui
la imposició de les costes causades.

DECISIÓ

En atenció a tot el que s’ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia,
Sala Administrativa, en nom del poble andorrà, acorda:

Únic.- Desestimar el recurs d’aclariment formulat per la
representació processal de C. SL en relació amb la sentència núm. 4-2021,
dictada per aquesta Sala el 27 de gener de 2021. Sense costes.

Aquest aute és ferm i executiu.

Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramès testimoni
al Tribunal de Batlles, Secció Administrativa, per al seu coneixement i
execució, ho acordem, manem i signem.

