Tribunal Superior de Justícia
Sala Penal
TSJP.- 0000109/2019
ORIGEN.- 1080023/2019 - 00
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AUTE 131-2019
PARTS:
Apel·lant: Sr. T.M.L.B.
Advocat: Sra. Eva LOPEZ HERRERO
Apel·lat: MINISTERI FISCAL

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President : Sr. Yves PICOD
Magistrades: Sra. Marie CONTE
Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO (Ponent)

Andorra la Vella, setze de desembre del dos mil dinou.

ANTECEDENTS DE FET

I.- RESULTANT: que en el marc de l’executòria núm.
0000109/2019 derivada de la causa 1080023/2019, per aute de data 23
d’agost de 2019 la Batlle decidí revocar l’autorització de conduir per
motius laborals concedida a T.M.L.B. per Aute de data 11 de març de
2019, havent-se de computar els dies de privació del permís de conduir
que li queden per complir com a dies sencers.
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II.- RESULTANT: que una vegada notificat a les parts, per escrit
presentat el 17 de setembre de 2019 la representació lletrada del Sr.
T.M.L.B. va interposar recurs d’apel·lació contra l’esmentat aute.

III.- RESULTANT: que per informe de data 27 de setembre de
2019 el Ministeri Fiscal formula contesta i oposició al recurs formulat per la
recurrent.

IV.- RESULTANT: que en data 27 de novembre de 2019, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Justícia dictà aute en el que decidí, entre
altres, admetre a tràmit el recurs formulat per la defensa del Sr. T.M. L.B. i
assenyalar la vista oral de la causa i rotlle de referència pel 18 de
desembre de 2019 a les 12:45 hores, a la Seu de la Justícia, Av.
Tarragona núm. 62 d’Andorra la Vella.

V- RESULTANT: que per escrit presentat en data 10 de
desembre de 2019, la part recurrent desisteix del recurs d’apel·lació
interposat.
Una vegada donat trasllat d’aquest escrit al Ministeri Fiscal, aquest
mitjançant informe de data 11 de desembre de 2019, no s’oposa al
desistiment del recurs d’apel·lació ans esmentat.

FONAMENTS DE DRET

Únic.- CONSIDERANT: que d’acord amb el que disposa
l’article 202 del Codi de Procediment Penal, la part recurrent pot desistir
del recurs de forma expressa fins el moment de la vista oral, esdevenint la
resolució objecte de recurs ferma, imposant el pagament de les despeses
processals a la part recurrent.
Vista la legislació vigent,
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, en nom
del Poble Andorrà,
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DECIDEIX
Primer.- Tenir per desistit el recurs d’apel·lació interposat per la
representació lletrada del Sr. T.M.L.B. i procedir a l’arxivament de la
causa.
Segon.- Anul·lar la vista oral assenyalada pel pròxim dia 18 de
desembre de 2019 a les 12:45 hores, a la Seu de la Justícia, Av.
Tarragona núm. 62 d’Andorra la Vella, en la causa i rotlle de referència.
Tercer.- Condemnar la part recurrent al pagament de les costes
processals causades pel recurs.
Aquest Aute és ferm i executiu
Així per aquesta nostra resolució, ho decidim, manem i signem.
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