TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa

Núm. de Rotlle: TSJA-0000077/2020

SENTÈNCIA 24-2021
Demandant: PARTIT POLÍTIC A.
Representant: Sr. CAD
Advocat: Sr. GAE

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
demanda de dissolució de partit polític registrada amb el número TSJA0000077/2020.
En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les
prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Albert ANDRÉS
PEREIRA, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET
1.- El Sr. CAD, actuant en nom i representació del partit polític A.,
va interposar demanda en què sol·licitava la ratificació de la dissolució de
l’esmentat partit polític, que havia estat acordada per l’Assemblea
Ciutadana extraordinària celebrada el 5 de novembre de 2020. En la
demanda es fa constar que l’entitat no disposa de cap patrimoni ni de cap
romanent que calgui aplicar, i sol·licita la cancel·lació de la inscripció en el
Registre de partits polítics.
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2.- Es va donar trasllat de la demanda al Ministeri Fiscal, que va
sol·licitar que s’aportés còpia autèntica dels estatuts del partit polític.

Un cop verificat aquest tràmit, el Ministeri Fiscal va interessar que es
ratifiqués la dissolució del partit.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia és
competent per a conèixer del present recurs, segons l’article 20.2.b) del
Text refós de la Llei 19/2014, de 18 de setembre, qualificada de partits
polítics i finançament electoral, aprovat per Decret legislatiu de 27 de
setembre de 2017.

Segon.- Segons l’article 18.1.a) de la referida Llei qualificada de
partits polítics i finançament electoral, els partits polítics es dissolen, entre
d’altres causes, per decisió del propi partit, en els termes previstos en els
seus estatuts, subjecta a ratificació de l’òrgan judicial.
D’altra banda, l’article 16.1 dels estatuts del partit A. disposen que el
partit es dissol per acord de l’Assemblea Ciutadana en sessió extraordinària
pres per majoria qualificada de les ¾ parts dels afiliats en primera
convocatòria. Si no s’obté el quòrum esmentat es convocarà en una nova
Assemblea Ciutadana en sessió extraordinària amb un interval mínim de
30 dies. En aquest cas, l’acord de dissolució es prendrà amb el vot
favorable de la majoria simple dels afiliats.

Tercer.- Segons la certificació acompanyada a la demanda, el partit
A. es troba en situació de cessament de tota activitat i funcionament; el
Consell Ciutadà ha quedat sense activitat; no hi ha lideratge ni direcció en
el partit; es compta en l’actualitat amb només dos afiliats; i el partit no
disposa de cap patrimoni ni d’ingressos, el que impedeix totalment la seva
subsistència. Per aquestes circumstàncies, l’Assemblea Ciutadana
extraordinària celebrada el 5 de novembre de 2020 va acordar la dissolució
del partit polític, cessar els òrgans directius i nomenar un liquidador amb
l’exclusiva finalitat de dur a terme les formalitats escaients per formalitzar
la dissolució i cancel·lar la inscripció en el Registre de partits polítics.
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Com abans s’ha exposat, l’article 18.1.a) del Text refós de la Llei
qualificada de partits polítics i finançament electoral disposa que aquests
es dissolen per decisió del propi partit, subjecta a la ratificació d’aquesta
Sala, segons la competència que li atorga l’article 20.2.b) de la mateixa Llei.
En base a les circumstàncies que han quedat exposades, i davant
l’absència de qualsevol element que pugui suposar un obstacle a la plena
virtualitat de la decisió adoptada pel partit en ordre a la seva dissolució,
procedeix ratificar l’acord que va adoptar en aquest sentit l’Assemblea
Ciutadana extraordinària, en la sessió de 5 de novembre de 2020, d’acord
amb el dictamen del Ministeri Fiscal.

Quart.- No s’aprecien circumstàncies que justifiquin 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, decideix:

Primer.- Ratificar l’acord adoptat el 5 de novembre de 2020 per
l’Assemblea Ciutadana extraordinària del partit polític A., en virtut del qual
es disposa la dissolució d’aquest partit.
Segon.- Notificar aquesta resolució al Registre de partits polítics a fi
que s’inscrigui la dissolució del partit polític i es cancel·li la inscripció del
mateix.
Tercer.- No efectuar un especial pronunciament sobre les costes
causades.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs davant del Ple del
Tribunal Superior de Justícia, en els termes previstos en l’article 20.3 del
Text refós de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.

Així, per aquesta nostra sentència, ho pronunciem, manem i signem.

