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   Dipòsit legal: AND.2-2015

Edicte
Edicte del 19-9-2022 pel qual es notifica al Sr. Agustí Roqué Gomara, l’alienació i valoració d’unes es-
cultures de la seva titularitat.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener, 
núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del 
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 
8/2017, del 20 d’abril, i per la Llei 20/2022, del 9 de juny.

A sol·licitud de:

La societat Pleyade 21, SL, havent designat com a domicili a efectes de notificació aquest despatx professional,

Obrant en execució de:

La Sentència dictada pel Tribunal de Batlles, el 10 de desembre del 2019, en el marc de la causa tramitada pel 
procediment Ordinari: 2000191/2019, esdevinguda ferma i executiva segons acredita el Certificat emès el 9 de 
març del 2020, i l’Aute de Liquidació dictat el 8 de juny del 2020, en el marc de la causa tramitada pel procediment 
d’Execució: 9000113/2020, esdevingut ferm i executiu segons acredita el Certificat emès el 9 de novembre del 2020.

Faig saber
Que als efectes de dur a terme l’execució material de la subhasta, i en aplicació del que estableix l’article 
13, apartat segon de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament; li notifico que s’ha procedit a 
elaborar els informes de valoració de les escultures que es descriuen a continuació:

- Artex, d’acer oxidat i cautxú, de 41 x 48,5 x 50 cm – autor: Agustí Roqué Gomara;
- Bamba, de ferro tractat i borra, de 31 x 42 x 16,5 cm – autor: Agustí Roqué Gomara;
- Sense títol, de marbre blanc de carrara, de 35 x 25 x 28 cm – autor: Agustí Roqué Gomara;

Aquestes valoracions es troben a la seva disposició al meu despatx professional de saig, per un període 
de 15 dies naturals, a comptar de la present publicació. Aquests informes de valoració han estat realitzats, 
el 25 de juliol del 2022, per la Sra. Carmen Alcoz, pèrit judicial de l’Associació Catalana de Pèrits Judicials.

En mèrits del què estableix el referit article, li comunico que en cas de discrepància amb les valoracions 
realitzades, disposa d’un termini de quinze (15) dies naturals, a comptar de l’endemà de la present publi-
cació, per a presentar una valoració contradictòria.

Advertència:

Un cop transcorregut l’esmentat termini, sense haver procedit a presentar la valoració contradictòria, 
procediré a l’alienació de les escultures esmentades pel procediment de venda en pública subhasta, fixant 
com a valor de les mateixes, aquell establert en la valoració corresponent, la qual ha estat notificada per 
mitjà de la present publicació.

I als efectes de notificació al Sr. Agustí Roqué Gomara, titular de les esmentades escultures i avui d’ignorat 
parador, publico aquest edicte.

Andorra la Vella, 19 de setembre del 2022.

Xavier Granyó Ribes 
Saig
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