Núm. de Causa: Execució OP – 5080127/2018
Núm. de Rotlle TSJP 0000071/2019

AUTE 107-2019
PARTS:

Apel·lant: Sra. G.S.G.
Advocada: Sra. Sonia ARTAL CONESA
Apel·lat: MINISTERI FISCAL

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

Andorra la Vella, vint-i-ú d’octubre de dos mil dinou.
En el recurs d’apel·lació interposat contra l’Aute de data 29 de maig de
2019 dictat per la Batlle instructora, en el marc de l’execució de l’Ordenança
penal dictada en la causa de referència, seguida per un delicte menor de
conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l/s.
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 per Ordenança penal de data 17 de juliol de
2019 es condemnà a G.S.G., per un delicte menor de conducció de vehicle
automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l/s, a la pena, entre
altres, d’un mes (1) mes d’arrest nocturn, amb un termini de suspensió de 2
anys i catorze (14) mesos de privació del permís de conducció.

Dita ordenança va esdevenir ferma i definitiva en no formular les parts
oposició a la mateixa.

II.- RESULTANT: que mitjançant Aute de data 29 de maig de 2019
la Batlle va decidir: “Primer Revocar parcialment la condemna d’un (1) mes d’arrest
nocturn condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de dos (2) anys,
imposada a G.S.G., per raó de l’Ordenança Penal dictada en data 17 de juliol de 2018,
recaiguda en la causa enregistrada amb el número 5080127/2018, fixant-se el termini
efectiu 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 representació lletrada de G.S.G., sol·licitant la substitució de la
pena imposada de 15 dies d’arrest nocturn ferm a complir al Centre
Penitenciari, es compleixi al domicili de la condemnada entre les 00:00 hores i
les 10:00 hores del dia següent.
En el mateix escrit i de forma subsidiària, sol·licita que la pena de 15
dies d’arrest nocturn ferm a complir al Centre Penitenciari sigui substituïda per
la de treballs en benefici de la comunitat.

IV.- RESULTANT: que el Ministeri Fiscal s’oposa al recurs,
interessant la confirmació de l’aute objecte de recurs, entenent que la petició de
substitució no és procedent, per ésser contraria al principi de legalitat.

FONAMENTS DE DRET
I.- CONSIDERANT: que la Batlle va revocar parcialment la pena
imposada amb caràcter condicional a G.S.G., havent de complir 15 dies
d’arrest nocturn ferm al Centre Penitenciari.
En efecte, G.S.G. fou condemnada per Ordenança penal de data 17 de
juliol de 2018, per fets comesos el 27 de juny de 2018, tractant-se de conducció
de vehicle automòbil amb una taxa d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l/s, a la pena
de d’un mes d’arrest nocturn condicional amb un termini de suspensió de 2
anys.

Dins del termini de suspensió, fou novament condemnada S. mitjançant
Ordenança penal del 27 de gener de 2019, com autora d’un altre delicte de
conducció de vehicle automòbil amb una taxa d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l/s
i de crebantament de condemna, a la pena d’un mes d’arrest nocturn
condicional amb un termini de suspensió de 2 anys.

II.- CONSIDERANT: que en relació a la substitució sol·licitada, la
Sala penal confirma la seva posició distingint entre pena revocada i la pena
imposada, estimant que tal substitució seria un favor envers els reincidents, és
a dir, una recompensa incoherent, el què seria totalment contrari al principi de
la seguretat jurídica.

III.- CONSIDERANT: que si ninguna substitució es pot operar a
favor de la recurrent –pena d’arrest domiciliari o en benefici de la comunitat
sol·licitades- la Sala penal ha sigut sensible a la situació personal depressiva,
conseqüència d’una situació traumàtica de maltractaments, per tal de la seva
parella, i al seu penediment, justifica àmpliament aquesta situació difícil .
En conseqüència, la Sala penal decideix reduir excepcionalment a 7
dies la pena d’arrest nocturn, en lloc dels 15 dies.
Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la
jurisprudència d’aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d’Andorra,

DECIDIM:
1.- No donar lloc a la petició de substitució sol·licitada per la representació
lletrada de G.S.G..
2.- Reduir únicament la pena d’arrest nocturn ferm a 7 dies en lloc de 15
dies.
3.- Condemnar a l’apel·lant al pagament de les despeses processals
causades pel recurs.

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

