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AUTE 004-2020
En nom del Poble Andorrà.-

A la vila d’Andorra la Vella, el

VIST els presents autes del judici civil registrat amb el número de rotlle
TSJC-40/2019, que es segueixen subsegüent al recurs d’apel·lació
interposat per la representació processal de la Sra. MRC contra l’Aute
d’execució dictat per l’Honorable Tribunal Unipersonal en data 24-09-2018
essent part apel·lada la Sra. MRC.

VIST que en data 8 de novembre del 2018 la representació processal de la
Sra. MRC, presentà escrit de formalització al recurs.

VIST mitjançant correu electrònic de data 1 de febrer del 2019 es sol·licità a
la secció civil titular de l’expedient 90000411/2017 la tramesa al Tribunal
Superior dels autes originals.
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En data 4 de febrer del 2019 es trameté la corresponent peça d’execució
registrada sota el número Execució 9000411/2017.

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.

ATÈS que subsegüent al recurs interposat per la representació processal
de la Sra. MRC contra l’Aute d’execució dictat per l’Honorable Tribunal
Unipersonal en data 28-06-2018 i relatiu, entre altres, al retorn de la
possessió del xalet situat al carrer X nºX de la Z, aquesta Sala, per Aute
de data 26-02-2019 dictat en el rotlle TSJC- 290/2018 decidia :
“ESTIMAR PARCIALMENT el recurs interposat per la representació processal
de la Sra. MRC contra l’Aute del Batlle de data 28 de juny de 2018 que
revoquem totalment en el sentit de que caldrà procedir a l’execució
simultània del punt Segon de la sentència un cop s’hagi determinat, en el
procediment d’execució corresponent, quina és la suma que ha de retornar
el Sr. ILM.”

Aquest pronunciament sobrevingut provoca la carència de l’objecte del
recurs formalitzat, com sia que en definitiva a través del mateix s’establia
les modalitats en que ha d’intervenir el retorn de la possessió del xalet
abans indicat.
En conseqüència escau pronunciar la inadmissió del recurs.
VIST el dret aplicable al present cas i els usos i costums del Principat
d’Andorra, el President de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia
d’Andorra, Sr. Vincent ANIÈRE, per davant meu la infrascrita Secretària;

DECIDEIX
Inadmetre a tràmit el present recurs d’apel·lació per carència
sobrevinguda del seu objecte derivada de l’Aute d’aquesta Sala de data
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26-02-2019 dictat en el marc del rotlle TSJC-290/18. No procedeix
efectuar imposició de les costes d’aquesta alçada.
Així per aquest aute ho decideix, mana i signa el President de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, de tot el què jo la infrascrita
Secretària en dono fe.-

LA SECRETÀRIA JUDICIAL,

EL PRESIDENT,

