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

ANTECEDENTS DE FET

I.- RESULTANT: que en el marc de l’executòria núm. 0000118/2019
derivada de la causa 6400014/2012, per aute de data 27 d’agost de 2019
Tribunal de Corts
“DECIDEIX:
Primer : atorgar al penat D.M.T. el benefici de la reducció de pena de 1,5 dies
per mes, sense perjudici que el referit benefici pugui ser retirat totalment o parcialment

en cas d’infracció posterior del condemnat a les normes penitenciàries, o en cas de
mala conducta.
Segon : denegar la substitució del ròssec de la pena privativa de llibertat que
queda per complir al condemnat M., per l’expulsió definitiva del Principat.
Tercer : Procedeixi’s a efectuar una nova liquidació de condemna amb
l’aplicació dels beneficis obtinguts.”

II.- RESULTANT: Una vegada notificat a les parts i per escrit de data
16-09-2019, la representació lletrada de M., va interposar recurs d’apel·lació
contra l’esmentat aute dictat en període d’execució.

III.- RESULTANT: que per informe de data 18 d’octubre 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. D.M.T. i assenyalar la
vista oral de la causa i rotlle de referència pel 18 de desembre de 2019 a les
9:45 hores, a la Seu de la Justícia, Av. Tarragona núm. 62 d’Andorra la Vella.

V- RESULTANT: que per escrit presentat en data 17 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 17 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,

DECIDEIX
Primer.- Tenir per desistit el recurs d’apel·lació interposat per la
representació lletrada del Sr. D.M.T. 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 9:45 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.

