TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal

Rotlle núm. TSJP-0000011/2019
Causa núm. 6000112/2017

AUTE 117-2019
Andorra la Vella, quatre de novembre del dos mil dinou.

I.- RESULTANT: l’expedient amb número de rotlle TSJP0000011/2019, en el marc del recurs d’apel·lació interposat per la
representació lletrada de la Sra. C.R.C., i a l’incident de nul·litat d’actuacions
formulat en el mateix.

II.- RESULTANT: que en data 4 d’octubre del 2019, la Sala Penal
del Tribunal Superior de Justícia dictà l’Aute 91-201, en el marc del incident
de nul·litat formulat en la causa de referència, mitjançant el qual es decidí:
1.- Modificar la sentència, en quant al petit error formal, havent-se de
fer constar a la mateixa que la Sra. C.R.C. és part acusadora i es troba
representada per la lletrada Sra. Sandra JIMÉNEZ.
2.- Precisar que es condemna al Sr. M.R.S. a suportar les despeses
processals causades, inclosos els honoraris d’advocat.
3.- Anul·lar la sentència dictada per la Sala penal en data 19 de juliol
de 2019, però únicament en quant a fixació de la indemnització civil.
4.- Acordar la celebració d’una nova vista oral únicament relativa a
qüestions inherents a la responsabilitat civil.

III.- RESULTANT: que per escrit de data 25 d’octubre de
2019, la representació lletrada de la Sra. C.R.C. sol·licita la correcció de
l’esmentada resolució per quant l’apartat 2 de la part dispositiva de la
mateixa: “2.- Precisar que es condemna al Sr. M.R.S. a suportar les despeses
processals causades, inclosos els honoraris d’advocat.” no fa menció explícita a
les costes de primera instància, que han de ser suportades per Sr. M.R.S.
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Sala Penal

I.- CONSIDERANT: que l’article 182 del Codi de Procediment
Penal, disposa que el Tribunal podrà, d’ofici o a instància de part, rectificar
qualsevol equivocació material, aclarir conceptes difusos o suplir eventuals
omissions que s’observin en la resolució.
II.- CONSIDERANT: que d’acord amb les disposicions
esmentades i que la decisió d’incloure a les costes processals, també les de
primera instància -inclosos els honoraris d’advocat- era implícita, a fi d’evitar
possibles confusions, s’escau rectificat l’apartat 2 de la resolució de constant
de referència, la qual quedarà com segueix:
“2.- Precisar que es condemna al Sr. M.R.S. a suportar les despeses
processals causades, inclosos els honoraris d’advocat, també de primera
instància.”

VISTA la legislació vigent aplicable al present cas,
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.

DECIDEIX
1.- Rectificar l’apartat 2 de la part dispositiva de l’aute 91-2019, dictat
en data 4 d’octubre del 2019, d’acord amb l’exposat en el II CONSIDERANT
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.

