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Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona

Tel. 972942306
Fax: 972223603
A/e: mercantil1.girona@xij.gencat.cat
NIG 1707947120218013011

Concurs abreujat 771l2021 C
CONCURS VOLUNTARI
Matèria: Concurs voluntari abreujat fins 1 mil. €

Signat per Aragones Seijo, Santiago;

Entitat bancària: Banc de Santander
Per a ingressos en caixa, concepte: 2249000052077121
Pagaments per transferència bancària: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
Beneficiari: Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona
Concepte: 2249000052077121
Part concursada:
S.L.
Procurador/a: Jose Luis Aguado Baños
Advocat/ada: Arturo Hernandez Amores

INTERLOCUTÒRIA 395l2021
Jutge: Santiago Aragonés Seijo
Girona, 5 d'octubre de 2021
Fets
Primer. El/la procurador/a Jose Luis Aguado Baños ha presentat un escrit, juntament amb els
documents que consten a les actuacions, en què sol·licita que es declari el concurs voluntari de la
seva representada,
S.L., amb C.I.F B,
inscrita
al
Registre
Mercantil de Girona, volum
, foli
, full GI.
Segon. De les al·legacions que conté la demanda i de la documentació aportada es dedueix que
la massa activa és insuficient per satisfer els crèdits contra la massa.
Fonaments de dret
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Primer. De conformitat amb l'article 470 de la Llei concursal (LC), el jutge pot disposar la conclusió
del concurs en la mateixa interlocutòria que el declara quan apreciï de manera evident que la
massa activa serà presumiblement insuficient per satisfer les possibles despeses del procediment
i, a més, que no és previsible l'exercici d'accions de reintegració o de responsabilitat de tercers ni
la qualificació del concurs com a culpable.
Segon. D'acord amb l'article 485 de la Llei concursal, la resolució judicial que declari la conclusió
del concurs per liquidació o insuficiència de la massa activa del deutor persona jurídica ha de
disposar-ne l'extinció i també la cancel·lació de la seva inscripció als registres públics que
corresponguin; a aquest efecte, s'ha d'expedir un manament que contingui un testimoniatge de la
resolució ferma.
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Estimo que aquest òrgan judicial és competent territorialment per conèixer del concurs sol·licitat
pel/per la procurador/a Jose Luis Aguado Baños en representació de
S.L;
tincper comparegut/uda i part el/la procurador esmentat/ada en la representació que acredita.

Signat per Aragones Seijo, Santiago;

Declaro
S.L., amb C.I.F B, inscrita al Registre Mercantil de Girona,
volum
, foli
, full GIen concurs de creditors voluntari i, simultàniament, disposo
concloure el concurs i arxivar les actuacions perquè la massa activa és insuficient.
Publicació d'aquesta resolució. Un cop sigui ferma aquesta resolució, s'ha de publicar al Registre
Públic Concursal i al Butlletí Oficial de l'Estat. A aquest efecte, trameteu-hi els edictes
corresponents, amb les dades indispensables que estableix l'article 35.1 de la Llei concursal. La
inserció de l'edicte al BOE és gratuïta.
Trameteu l'edicte per via telemàtica des d'aquest òrgan judicial; si això no és possible, lliureu-lo
al/a la procurador/a de la part concursada, que l'haurà de trametre immediatament i haurà
d'acreditar en aquest òrgan haver-lo presentat en el termini de cinc dies des de l'endemà que se
l'hi hagi entregat per tal de diligenciar-lo.
D'altra banda, l'edicte s'ha d'afixar també al tauler d'anuncis d'aquest òrgan judicial.
Disposo l'extinció de la part concursada i el tancament del seu full d'inscripció al Registre Mercantil
de Girona. A aquest efecte, expediu el manament oportú amb indicació de la seva fermesa.
Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs d¹apel·lació davant l'Audiència Provincial de
Girona (article 455 de la LEC), per mitjà d'un escrit que s'ha de presentar en aquest òrgan judicial
en el termini de vint dies a partir de l'endemà de la notificació. En l'escrit, la part apel·lant ha
d'indicar la resolució objecte de recurs i els pronunciaments que impugna i ha d'exposar les
al·legacions en què basa la impugnació. Així mateix, ha de constituir al compte de dipòsits i
consignacions d'aquest òrgan judicial el dipòsit a què es refereix la disposició addicional 15a de la
Llei orgànica del poder judicial, reformada per la Llei orgànica 1/2009, de 3 de novembre. Si no es
compleixen aquests requisits no es podrà admetre el recurs (articles 458.1 i 458.2 de la LEC).
Així ho mano i ho signo.
Data i hora 05/10/2021 13:50

Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html

Codi Segur de Verificació: D4IHCMWENNIJ19D5NLVCKDAODBVZY6D

Part dispositiva

El Jutge
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