TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal

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

AUTE 29-2019

Andorra la Vella, deu de febrer de dos mil vint.

Reunida la Sala competent del Tribunal Superior de Justícia
d’Andorra, sota la presidència del magistrat Sr. Yves PICOD, i les
magistrades Sra. Marie CONTE i Sra. Fàtima RAMIREZ SOUTO, ha adoptat
la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que per Aute de data 13 d’agost de 2019, el
Tribunal de Corts, decidia:
“Estimar el recurs d’apel·lació presentat en data 1 d’agost del 2019 pel
lletrat Sr. Jesús JIMENEZ NAUDI, advocat defensor del processat D.B.V. i revocar
la presó provisional de D.B.V. acordada per Aute de data 31 de juliol del 2019, en
no subsistir a hores d’ara, els motius que la van ocasionar ”.

II.- RESULTANT: que per escrit de data 13 de setembre de 2019,
la representació lletrada de D.B.V., formulava incident de nul·litat contra
l’esmentat aute de data 13 d’agost de 2019, al·legant la vulneració dels drets
a la llibertat, a la presumpció d’innocència, a la defensa, al dret a obtenir una
resolució degudament motivada, al dret a un jutge imparcial, sol·licitant que
es dictés una nova resolució declarant la vulneració al dret a la llibertat, en
haver-se decretat inicialment la seva presó provisional en lloc de l’arrest
provisional.
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III.- RESULTANT: que per Aute de data 23 d’octubre de 2019, el
Tribunal de Corts decidia: “Desestimar l’incident de nul·litat d’actuacions formulat
en data 13 de setembre del 2019, pel lletrat Sr. Jesús JIMENEZ NAUDI, advocat del
Sr. D.B.V., i imposar-li les despeses processals causades.”, en considerar que la

resolució en la què es basa l’incident de nul·litat d’actuacions és un aute que
revoca la presó provisional del processat B. acordada per Aute de data 31-72019, “(...) podent efectivament la situació cautelar personal del processat, ser
revisada i modificada en qualsevol moment, es tracta d’una resolució no ferma en el
sentit que no és definitiva, ni posa fi al procediment (...)”

IV.- RESULTANT: que en data 8 de novembre de 2019, la
representació lletrada de D.B.V. interposà, per davant de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Justícia, recurs d’apel·lació contra l’aute dictat pel
Tribunal de Corts en data 23 d’octubre de 2019, basant la seva petició en la
presumpta vulneració dels drets a la llibertat, a la presumpció d’innocència, a
la defensa, al dret a obtenir una resolució degudament motivada, al dret a un
jutge imparcial.

FONAMENTS DE DRET

I.- CONSIDERANT: que la Llei 24/2018 del Codi de procediment
civil, estableix sengles modificacions en relació a l’incident de nul·litat
d’actuacions, establint en essència dos apartats, en funció de que la nul·litat
d’actuacions s’interposi contra resolucions fermes o definitives (article 18
quater), o contra resolucions no fermes (article 18 ter).

En el present cas, s’han d’aplicar els preceptes relatius a l’incident de
nul·litat contra resolucions no fermes, tenint en compte que la resolució
inicial contra la que s’interposà l’incident de nul·litat, és un aute del Tribunal
de Corts que revoca la presó provisional de D.B.V., no podent-se considerar
ferma en el sentit de definitiva, i no posant tampoc fi al procediment, per
quant les qüestions relatives a la situació cautelar personal dels processats,
es pot demanar en qualsevol moment processal.

II.- CONSIDERANT: que convé recordar que l’incident de
nul·litat d’actuacions no constitueix una nova instància processal, on es
puguin revisar els pronunciaments de la resolució impugnada, sinó un remei
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extraordinari dirigit a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la
jurisdicció que s’hagin produït en un procediment conclòs mitjançant
sentència o resolució ferma que posi fi al procediment.
En aquest cas, la part apel·lant planteja novament les mateixes
al·legacions que ja van ser examinades i resoltes en la resolució de data 23
d’octubre del 2019, la qual desestima l’incident de nul·litat plantejat.

III.- CONSIDERANT: que l’article 18 ter, relatiu a l’incident de
nul·litat de les resolucions no fermes, estableix en el seu punt 3:
“(...) Contra l’aute que no admet o que resol l’incident de nul·litat no es pot
interposar cap recurs, sense perjudici que es pugui plantejar la qüestió en virtut dels
recursos que escaiguin contra la sentència o la resolució definitiva.”

Per aquests motius, no es pot interposar cap recurs contra l’aute del
23 d’octubre del 2019 que desestima l’incident de nul·litat contra un aute que
no es pot considerar definitiu, ni posa fi al procediment, i per tant s’escau no
admetre a tràmit el recurs d’apel·lació interposat per la representació lletrada
de D.B.V., en data 8 de novembre del 2019 contra l’aute del Tribunal de
Corts dictat en data 23 d’octubre del 2019.
La Sala competent del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,

DECIDEIX

ÚNIC.- NO ADMETRE A TRÀMIT el recurs d’apel·lació interposat per
la representació lletrada de D.B.V., en data 8 de novembre del 2019 contra
l’aute del Tribunal de Corts dictat en data 23 d’octubre del 2019.
Aquest Aute és ferm i executiu.

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

