TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal

Rotlle núm. TSJP-0000104/2018
Protocol núm. 2080069/2018

AUTE 52-2019
Andorra la Vella, tres de maig del dos mil dinou.

I.- RESULTANT: l’expedient amb número de rotlle TSJP0000104/2018, en el marc del recurs d’apel·lació interposat per la
representació lletrada del Sr. A. M. G. R., contra l’aute dictat pel Batlle
Instructor en data 19 d’octubre de 2018, essent part recorreguda el Ministeri
Fiscal.

II.- RESULTANT: que en data 26 d’abril del 2019, la Sala Penal
del Tribunal Superior de Justícia dictà l’Aute 50-2019 mitjançant el qual es
decidí:

“1.- ESTIMAR el recurs interposat pel Ministeri Fiscal.
2.- Revocar parcialment l’aute dictat en data 19 d’octubre 2018, en el sentit
de no substituir la pena de quinze dies d’arrest nocturn per la pena d’un (1) mes
d’arrest domiciliari.
3.- Declarar d’ofici les despeses processals causades.”

III.- RESULTANT: que en l’esmentada resolució s’ha constatat un
error en el DECIDEIX del mateix que podria induir a error i resultar confús en
el sentit donat a la resolució acordada.
En efecte:
- A la part dispositiva d’aquesta resolució, es fa referència a la
revocació parcial de l’aute de data 19 d’octubre de 2018, quan el sentit que
s’ha volgut donar a la resolució és la revocació íntegra del mateix.

I.- CONSIDERANT: que l’article 182 del Codi de Procediment
Penal, disposa que el Tribunal podrà, d’ofici o a instància de part, rectificar
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qualsevol equivocació material, aclarir conceptes difusos o suplir eventuals
omissions que s’observin en la resolució.
D’acord amb les disposicions esmentades, cal procedir a rectificar
l’error constatat en l’aute 50-2019 en els següents termes:
1.- Rectificar el contingut de la part dispositiva de l’aute, que queda
redactada com segueix:
“1.- ESTIMAR el recurs interposat pel Ministeri Fiscal.
2.- Revocar íntegrament l’aute dictat en data 19 d’octubre 2018, en el
sentit de revocar totalment la suspensió de la pena de privació de llibertat imposada
amb caràcter condicional a A. M.G. R., per Ordenança penal de data 8 de març de
2018.
3.- Declarar d’ofici les despeses processals causades.”

VISTA la legislació vigent aplicable al present cas,
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, per davant
de la infrascrita secretària judicial,

ACORDA
1.- Rectificar l’error observat en la part dispositiva de l’aute 50-2019,
dictat en data 26 d’abril del 2019, d’acord amb l’exposat en el Considerant I
de la present resolució.
2.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades i al
Ministeri Fiscal.
Aquest Aute és ferm i executiu.

Així per aquesta nostra resolució, ho acordem, manem i signem.

