TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal

Núm. de causa: Execució OP - 2080178/2018
Núm. de rotlle: TSJP-0000088/2019

AUTE 105-2019
PARTS:
Apel·lant: MINISTERI FISCAL

Apel·lat: Sr. J.M.B.B.
Advocat: Sr. Alfons CLAVERA ARITZI

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President:
Sr. Yves PICOD
Magistrades: Sra. Marie CONTE
Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO
Andorra la Vella, a vint-i-ú d’octubre del dos mil dinou.
En el recurs d’apel·lació interposat contra l’Aute de data 20 de juny del
2019 dictat pel Batlle instructor en la causa núm. 2080178/18, seguida pel
delicte menor de de crebantament de pena. 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 de juny del 2018, recaiguda en la causa 2080178/2018, per la
qual es condemnà a J.M.B.B. com autor responsable:
-

com autor responsable del delicte menor de crebantament de pena, a
la pena dos (2) mesos d’arrest nocturn condicional, qualificat a no
conduir durant el període de dotze mesos, amb un termini de suspensió
de la condemna de dos (2) anys, i una pena complementària de quatre
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(4) mesos de privació del permís de conduir, així com el pagament de
les despeses processals causades al condemnat.

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
subseqüent a la petició formulada pel Sr. J.M.B.B. de data 3 de juny de
2019, el Batlle instructor dictà aute de data 20 de juny del 2019 amb la
següent part dispositiva:
““Autoritzar J.M.B.B. a conduir de dilluns a divendres de les 9.00 hores a les
13.00 hores i de les 15.00 hores a les 19.00 hores, i els dissabtes de les 9.00 hores
a les 13.30 hores, per tal de poder dur a terme la seva tasca laboral”.

III.-RESULTANT: que contra l’esmentat Aute i per escrit de data
17 de juliol de 2019, interposà recurs d’apel·lació el Ministeri Fiscal,
considerant que la conducta del condemnat B. evidencia el seu menyspreu
absolut envers les normes així com que la seva conducció constitueix un
perill per a la seguretat en el trànsit, tota vegada que aquest fou controlat
conduint el seu vehicle crebantant la pena de de privació del permís de
conduir que li fou imposada, interessant la revocació de l’aute referit.

FONAMENTS DE DRET

I.-CONSIDERANT: que J.M.B.B. fou controlat el dia 17 de juny de
2018, conduint el seu vehicle, crebantament una pena de provació del
permís de conduir, prèviament imposada per ordenança penal de data 6 de
juny de 2018, en el marc d’una altra causa, i a més conduint en el sentit
contrari de la marxa.

Tal comportament demostra una voluntat manifesta i reiterada de no
respectar la Llei penal, així com un menyspreu total per les decisions
judicials.

II.-CONSIDERANT: que les necessitats laborals de l’autor dels
fets no poden prevaldre sobre l’objectiu de garantir la seguretat de la resta
2

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal

d’usuaris de la via pública, ho que condueix la Sala penal a revocar l’aute del
Batlle objecte de recurs.

III.- CONSIDERANT: que es declaren d’ofici les costes causades.

Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la
jurisprudència d’aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d’Andorra,

DECISIÓ
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, en nom del
poble andorrà, decideix:

1.- ESTIMAR el recurs d’apel·lació interposat pel Ministeri Fiscal

2.- Revocar íntegrament l’aute de data 20 de juny del 2019 dictat pel
Batlle instructor en el marc de l’executòria de l’Ordenança penal amb núm.
de causa 2080178/18.

3.- Declarar d’ofici les costes processals causades.

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