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Andorra la Vella, sis de setembre de dos mil dinou.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist la sol·licitud
d’aclariment de sentència formulada per la representació processal del Comú
X., en el recurs d’apel·lació número 0000133/2018, havent estat observades
les prescripcions legals. És ponent el magistrat Sr. Bernard PLAGNET, la qual
expressa el parer del Tribunal.
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ANTECEDENTS DE FET
1.- La sentència d’aquesta Sala núm. 70-2019, de 19 de juliol de 2019,
va desestimar el recurs d’apel·lació presentat per la representació processal de
la societat C. SA i el Sr. JSM, i així mateix, confirmava la sentència recorreguda
i declarava que la resolució de la CTU del 1 i 15 de juliol de 2014 i el Decret del
Comú X. del 31 de març de 2014 no són ajustats a dret i als fins que legitimen
l’activitat administrativa.
2.- Per escrit de data 24 de juliol del 2019, la representació processal del
Comú X. ha presentat una petició d’aclariment a la sentència núm. 70-2019 del
19 de juliol del 2019, en el qual demana:
- “(...) Si la referència que la Sala efectua en el Fonament de dret tercer,
en relació al “nou decret” es refereix al decret ja dictat en data 26 de febrer de
2019 o bé es refereix a un nou (i futur) decret d’aprovació del Pla parcial que
hauria de dictar el Comú en virtut de les disposicions de la fitxa urbanística
modificada”.

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.- El Tribunal de Batlles, en la seva sentència, confirmada per
aquesta Sala administrativa, ha anul·lat el decret de modificació del Pla parcial
de data 31 de març de 2014 pel “sol motiu” del procediment seguit pel Comú.
Per conseqüent, les sentències no s’han pronunciat sobre el contingut
de la modificació.
Com indica el Comú en el seu escrit del 24 de juliol de 2019, el mateix
haurà de dictar un nou decret d’aprovació “en virtut de les disposicions de la
fitxa urbanística modificada”.
Per tant, els eventuals recursos es podran presentar contra aquest futur
decret.
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DECISIÓ
En atenció a tot el que s’ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia,
Sala Administrativa, en nom del poble andorrà, acorda:
Únic.- Aclarir que el nou decret al que fa referència la Sala, es refereix
a que el Comú X. haurà de dictar un nou decret d’aprovació “en virtut de les
disposicions de la fitxa urbanística modificada”.

Aquest Aute és ferm i executiu.
Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramès testimoni a
l’Hble. Tribunal de Batlles, per al seu coneixement i execució, ho acordem,
manem i signem.

