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Andorra la Vella, el 30 de juny del 2020.

En nom del Poble Andorrà.Reunida la Sala del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha vist el
recurs d’apel·lació a les actuacions de l’incident de nul·litat d’actuacions
més amunt referenciades.
En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les
prescripcions legals, i ha estat ponent la magistrada Sra. FATIMA
RAMIREZ

SOUTO,

el

qual

expressa

el

parer

del

Tribunal.
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ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 27.2.2020, aquest Tribunal va dictar aute amb la
següent part decisòria:
“NO ADMETRE A TRÀMIT l’incident de nul·litat interposat per la representació
processal de la societat GB SL, contra la Sentència d’aquesta Sala de data 17 de
desembre del 2019.”

Segon.- En data 23-3-2020, la representació processal de la societat GB
SLU, interposa un recurs d’apel·lació envers l’Aute dictat per aquesta sala
en data 27.2.2020, i en virtut dels arguments que s’hi exposa sol·licita que
s’anul·li

l’esmentada

resolució

en

ésser

vulneratòria

dels

drets

fonamentals del dret a obtenir una decisió fonamentada en dret, del dret a
la jurisdicció i a un procés degut.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- En data 27.2.20 aquest Tribunal va no admetre a tràmit un
incident de nul·litat d’actuacions interposat per la societat GB SLU contra
la sentència del Tribunal de 17.12.19.
En escrit presentat en el dia 23.3.20, la mateixa part presenta un “recurs
d’apel·lació” contra el nostre Aute de 27.2.20.

Hem de recordar a la part peticionària que contra aquest Aute no hi cabia
cap mena de recurs per així disposar-ho l’article 18 quater apartat 5è de la
LTPJ en la seva redacció afegida per la Llei 14.11.18.

Segon.- En conseqüència vam no admetre aquest “recurs d’apel·lació”
contra la nostra decisió del dia 27.2.20.
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Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas, la
Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, ha pres la següent

DECISIÓ
No admetre el recurs interposat per la representació processal de GB,SLU
contra l’Aute d’ aquest Tribunal de 27.2.20. No fem pronunciament sobre
costes d’aquesta alçada.

Aquesta resolució és ferma i executiva.

Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a la
Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament
jutjant, ho pronunciem, manem i signem.-

