SENTÈNCIA

Magistrada Sra.
Canòlic MINGORANCE CAIRAT
___________

Andorra la Vella, 6 de març del 2019

VIST en judici oral i públic la causa núm. 6000207/2018 seguida per la
presumpta contravenció penal de desobediència lleu als agents de l’autoritat
contra R. M. C. I., nascut el 17 de maig de 1973 a Braganza (Portugal), fill de
Joao i Maria Amelia, de nacionalitat portuguesa, domiciliat a Aixovall; sent part
acusadora el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Núria GARCIA VAL i actuant
com a tribunal unipersonal la Magistrada Sra. Canòlic Mingorance Cairat.

RESULTANT PRIMER: Són fets provats que la mitjanit entre el dia 4 i 5
de gener del 2018, F. N. requerí al Servei de Policia a fi que es desplacés a la
Rotonda de l’hotel Barcelona d’Aixovall, doncs estava discutint amb la seva
exparella i pare dels seus fills, R. M. C. I., i aquest es trobava en estat embriac i
amb actitud agressiva. Als llocs es desplaçaren els agents de policia titulars dels
carnets professionals núm. PO226 i PO370, i en veure’ls R. M. C. I. adoptà una
actitud poc cooperant, dient-los: “a que venis? A tocarme los cojones? Que coño
haceis aquí?”. A la vista de l’estat d’embriaguesa de R. M. C. I. (1’72 gr./l de
sang), els agents decidiren que els fills menors de la parella marxessin amb la
mare. R. M. C. I. no acceptà les indicacions dels agents des de l’inici, però en
veure que els seus fills marxaven voluntàriament amb la mare, R. M. C. I. perdé
la calma i empentà l’agent PO370, havent de ser emmanillat i reduït per a evitar
incidents més greus amb F. N..

RESULTANT SEGON: El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius d’una contravenció penal de desobediència lleu a l’autoritat, tipificada
i penada a l’article 508 del Codi Penal, de la qual l’inculpat és responsable en
concepte d’autor, sense que concorri cap circumstància modificativa de la
responsabilitat penal.
Demana que li sigui imposada una pena de multa de 200 €, així com el
pagament de les despeses processals causades.
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RESULTANT TERCER: L’inculpat R. M. C. I. reconeix els fets imputats
pel Magnífic Ministeri Fiscal, i manifesta que té dos fills menors i treballa al centre
comercial Punt de Trobada, on percep un salari d’aproximadament 1.200 €.

CONSIDERANT PRIMER: Els fets declarats provats són legalment
constitutius d’una contravenció penal de desobediència lleu a l’autoritat, tipificada
a l’article 508 del Codi Penal, doncs l’inculpat no atengué a les indicacions dels
agents de policia de mantenir-se a distància de la seva ex parella i fins i tot
empentà a l’agent de policia PO370, per intentar anar cap a F. N..

CONSIDERANT SEGON: Per aplicació dels articles 20 i 21 del Codi
Penal, l’inculpat R. M. C. I. és responsable penalment d’aquesta infracció en
concepte d’autor per haver realitzat personalment l’acte punible, com van poder
constatar els dos agents de policia que intervingueren en el control, PO226 i
PO370, i ell mateix reconegué en el decurs de la vista oral.

CONSIDERANT TERCER: La pena de multa de 200 €, reclamada pel
Magnífic Ministeri Fiscal, constitueix doncs una justa sanció, a la vista dels fets
declarats provats i les circumstàncies personals de l’inculpat.

CONSIDERANT QUART: No hi ha lloc a responsabilitat civil.

CONSIDERANT SISÈ: De conformitat als articles 174 i 175 del Codi de
Procediment Penal, l’inculpat ha de fer front al pagament de les despeses
processals causades.

VISTES les disposicions legals aplicables al present cas, en nom del
poble andorrà,

DECIDEIXO

Primer.- Condemnar, a R. M. C. I. com a responsable penalment en
concepte d’autor d’una contravenció penal de desobediència lleu a l’autoritat,
sense que concorrin circumstancies modificatives de la responsabilitat penal, a
la pena de MULTA DE DOS-CENTS EUROS (200 €), així com al pagament de
les despeses processals causades.
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Contra la present sentència pot interposar-se recurs d’apel·lació en el
termini de 15 dies naturals a comptar de la notificació de la present, davant el
Tribunal Unipersonal del batlle, que remetrà els autes al Tribunal Superior de
Justícia, d’acord amb el previst als articles 195 i següents del Codi de
Procediment Penal.

Per aquesta sentència ho decideixo i signo.
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