TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal

Núm. de causa: Execució OP 2080142/2017
Núm. de rotlle: TSJP-0000102/2018

AUTE 35-2019
PARTS:
Recurrent: Sr. A. C. G.
Advocat: Sr. D. M. L.
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 pel Batlle Instructor en període d’execució, en la
Causa i Rotlle de referència, seguida per un delicte menor de maltractament
en l’àmbit domèstic i per una contravenció penal de lesions. 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.

ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que el Batlle Instructor va dictar Ordenança
Penal en data 17 d’agost de 2017, en la causa de referència, per la qual es
condemnà, a A.C.G. com a autor responsable del delicte menor de

2
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal

maltractament en l’àmbit domèstic i de la contravenció penal de lesions
dolosos, tipificats i penats als articles 114.1 i 476.2 del Codi penal, a una
pena, pel que fa al delicte d’UN (1) MES DE PRESÓ CONDICIONAL
substituïda, en aplicació de l’article 65.1 del Codi penal, a UN (1) MES
D’ARREST NOCTURN CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la
condemna de dos anys, i pel que fa a la contravenció penal, una pena de
QUINZE (15) DIES D’ARREST NOCTURN CONDICIONAL amb un termini
de suspensió de la condemna de quinze dies.
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 de juny de 2018,
s’interessà la revocació total de la suspensió de la condemna privativa de
llibertat condicional imposada a A.C. G., dictant-se Aute en data 26-9-2018,
pel qual s’acordà “revocar la condemna d’un mes d’arrest nocturn condicional
imposada a A.C.G., per Ordenança Penal dictada el 17 d’agost de 2017,
fixant-se el termini de compliment de dita pena en UN ( 1) MES D’ARREST
NOCTURN FERM a complir al Centre Penitenciari, durant deu hores diàries
seguides en unitat separada”.

III.- RESULTANT: que contra l’esmentat aute interposà recurs
d’apel·lació la defensa d’A. C. G., sol·licitant que es revoqui l’aute recorregut,
en el sentit d’imposar al seu defensat només 7 dies d’arrest nocturn ferm i no
la totalitat de la condemna imposada per Ordenança penal del dia 17-82018, d’1 mes d’arrest nocturn.

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

FONAMENTS DE DRET
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I.- CONSIDERANT: que l’article 64.3 del Codi penal disposa que
“si el reu és condemnat a una altra pena de privació de llibertat per raó d’un delicte
comès dins el període de suspensió, el tribunal ha d’ordenar que s’executi totalment
o parcialment la pena suspesa”.

II.- CONSIDERANT: que el condemnat A. C.G. amb posterioritat
a l’ordenança penal dictada en el marc de la present causa, fou condemnat
en el marc de la causa número 2080114/18 per fets ocorreguts la nit del 21
al 22 de maig de 2018, a una pena de dos mesos d’arrest nocturn
condicional qualificat a seguir tractament psiquiàtric o psicològic i a justificar
ocupació laboral regular, amb un termini de suspensió de la condemna de
dos anys;
Que el Batlle és conscient en la seva decisió, que s’ha de prendre en
consideració les circumstàncies personals del reu i els delictes comesos
durant el període de suspensió de la condemna; però que segons informes
dels responsables de l’Àrea de suport als joves tutelats i ex-tutelats, A. C. G.
fou acomiadat del treball l’11 de juliol del 2018, en faltar de manera reiterada
al seu lloc de treball, mancant al respecte al seu patró; i que malgrat el darrer
era conscient dels seus actes, no mostrava interès en modificar les seves
conductes. Que així mateix, per informe dels responsables de l’UCA de
l’Hospital Nostra Sra. de Meritxell, es posà en coneixement que A.C. G. tenia
visites programades amb el psicòleg i el psiquiatra durant el passat mes de
juliol i no va assistir-hi.

III.- CONSIDERANT: en conseqüència que l’aute recorregut ha
decidit lògicament -malgrat el fet que el recurrent tingui 19 anys- decretar la
revocació de la pena d’un mes d’arrest nocturn condicional, imposada per
Ordenança penal de data 17 d’agost de 2017, pel delicte menor de
maltractament en l’àmbit domèstic tipificat i penat a l’article 114.1 del Codi
penal, a la pena d’UN (1) MES D’ARREST NOCTURN FERM, que el
condemnat haurà de complir al Centre penitenciari, el que implica que C.
haurà de romandre deu hores diàries seguides, d’acord amb el que disposa
l’article 41 del Codi penal, en unitat separada.

IV.- CONSIDERANT: en conseqüència que l’aute dictat en data
26-9-2018 ha de ser confirmat.

Vista la legislació vigent, la Sala Penal del Tribunal Superior de
Justícia d’Andorra.

4
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal

ACORDA
1.- DESESTIMAR el recurs interposat per la representació lletrada
d’A. C. G. en data 19-10-2018.
2.- CONFIRMAR íntegrament l’aute dictat en data 26-9-2018.
3.- CONDEMNAR al recurrent al pagament de les despeses
processals causades pel present recurs.

Aquest Aute és ferm i executiu.

Així, per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho manem i
signem.

