TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal

Núm. de causa: Execució OP 5080063/2017
Núm. de rotlle: TSJP-0000106/2018

AUTE 36-2019
PARTS:
Recurrent: Sra. C. A. C.
Advocada: Sra. N. A. .
Recorregut: Ministeri Fiscal

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President: Sr. Yves PICOD
Magistrats: Sra. Marie CONTE
Sr. Fàtima RAMIREZ SOUTO

Andorra la Vella, tres d’abril de dos mil dinou.

En el recurs d’apel·lació interposat contra l’Aute de data 26 de
setembre de 2018, dictat per la Batlle Instructora en període d’execució, en
la Causa i Rotlle de referència, seguida per un delicte menor de menor de
conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8
grams d’alcohol per litre de sang i una contravenció penal de possessió de
cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi. Els components del
Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s’han constituït per a la
vista i decisió, és ponent el Sr. Yves PICOD.
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ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que la Batlle Instructora va dictar Ordenança
Penal en data 16 de maig de 2017, en la causa de referència, per la qual es
condemnà, a C. A. C. com a autora responsable d’un delicte menor de
conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8
grams d’alcohol per litre de sang, i com autora d’una contravenció penal de
possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi, a la
pena, entre altres, d’un (1) mes d’arrest nocturn condicional, amb un termini
de suspensió de la condemna per un període de dos (2) anys.
Dita resolució va esdevenir ferma la mateixa data en què es va dictar,
en no formular les parts oposició a la mateixa.

II.- RESULTANT: que en el marc de l’execució de dita resolució, i
per informe emès pel Magnífic Ministeri Fiscal de data 3 d’agost de 2018,
s’interessa la revocació total de la suspensió de la condemna privativa de
llibertat condicional imposada a C.A.C., dictant-se en data 26 de setembre
de 2018 Aute, pel qual s’acordà “revocar la condemna d’un (1) mes d’arrest
nocturn condicional, amb un termini de suspensió de la condemna per un període
de dos (2) anys imposada a C. A. C., per raó de l’Ordenança Penal dictada en data
16 de maig de 2017, recaiguda en la causa número 5080063/2017, fixant-se el
termini de compliment de dita pena en quinze (15) dies d’arrest nocturn ferm a
complir al Centre Penitenciari d’Andorra, durant un període de deu (10) hores
diàries, en unitat separada”.

III.- RESULTANT: que contra l’esmentat aute interposà recurs
d’apel·lació la defensa de C.A.C., sol·licitant que es revoqui l’aute recorregut,
en el sentit de mantenir la suspensió de la condemna, imposada per
Ordenança penal del dia 16-5-2017, a fi de no imposar a la seva defensada
una pena desproporcionada i excessiva, tenint en compte la seva edat, que
està efectuant el seguiment prop de l’UCA i que la mateixa no ha estat
condemnada a una pena de privació de llibertat.

IV.- RESULTANT: que el Ministeri Fiscal s’oposa al recurs
formulat de contrari, interessant l’integra confirmació de l’aute recorregut en
ésser plenament ajustat a dret.
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FONAMENTS DE DRET

I.-CONSIDERANT: que C.A.C. fou condemnada per Ordenança
Penal de data 16 de maig de 2017, com autora responsable d’un delicte
menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia
superior a 0,8 grams d’alcohol per litre de sang i com autora d’una
contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per
al consum propi, a la pena, entre altres, d’un (1) mes d’arrest nocturn
condicional, amb un termini de suspensió de la condemna per un període de
dos (2) anys.
Que com així consta també en el marc de la present causa, C. A. C.,
ha estat condemnada per fets comesos dins del termini de suspensió
estipulat, segons Ordenança Penal de data 19 de juliol de 2018 recaiguda en
la causa número 2080159/2018, tot i tenir coneixement de les
conseqüències en cas de ser novament condemnada.
Que, en aplicació de les disposicions de l’article 64.3 del Codi penal,
el qual prevé que en cas d’incompliment de les condicions de la suspensió el
tribunal, d’ofici o a instància del Ministeri Fiscal, pot acordar la revocació
parcial o total de la suspensió de la condemna o la modificació de les
condicions.

II.- CONSIDERANT: que, com ha exposat el Ministeri Fiscal
resulta, per tant, d’obligada aplicació, en el marc dels presents autes, l’article
64 del Codi penal, en el seu apartat 3, compte tingut que ha quedat
abastament acreditat que la condemnada ha estat novament condemnada
per Ordenança Penal de data 19 de juliol de 2018, dictada en la causa
número 2080159/2018, i desprès de haver estat novament controlada
conduint vehicles amb un taxa d’alcoholèmia superior al 0,8 grams d’alcohol
per litre de sang.

III.- CONSIDERANT: no obstant, que la segona pena
pronunciada no és ferma i que s’ha de prendre en consideració -com ho ha
fet la sentència recorreguda- la situació personal de la recurrent, exposada i
justificada de manera precisa per la seva lletrada (reinserció, edat, activitat
professional i tractament).
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Per respectar el principi de proporcionalitat procedeix ponderar la
revocació pronunciada. Es aquest sentit, cal revocar parcialment la
condemna de (15) quinze dies d’arrest nocturn ferm a complir al Centre
penitenciari d’Andorra, durant un període de deu (10) hores diàries, en unitat
separada imposada a C. A. C., fixant-se el termini de compliment de dita
pena en set (7) dies d’arrest nocturn ferm a complir al Centre Penitenciari,
durant un període de deu (10) hores diàries, en unitat separada.

IV.- CONSIDERANT: en conseqüència que l’aute dictat en data
26-9-2018 ha de ser revocat parcialment.
Vista la legislació vigent, la Sala Penal del Tribunal Superior de
Justícia d’Andorra.

ACORDA
1.- ESTIMAR parcialment el recurs interposat per la representació
lletrada de C. A. C. en data 2-11-2018.
2.- REVOCAR parcialment la condemna de (15) quinze dies d’arrest
nocturn ferm a complir al Centre penitenciari d’Andorra, durant un període de
deu (10) hores diàries, en unitat separada imposada a C. A. C., fixant-se el
termini de compliment de dita pena en set (7) dies d’arrest nocturn ferm a
complir al Centre Penitenciari, durant un període de deu (10) hores diàries,
en unitat separada.
3.- DECLARAR d’ofici les despeses processals causades pel present
recurs.
Aquest Aute és ferm i executiu.
Així, per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho manem i
signem.

