Núm. de causa: Execució OP – 2080117/2017
Núm. de rotlle: TSJP-0000120/2019

AUTE 38-2020
PARTS:
Apel·lant: Sr. A.V.B.
Advocat: Sr. Joan SANSA AVINENT

Apel·lat: MINISTERI FISCAL

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President:
Sr. Yves PICOD
Magistrades: Sra. Marie CONTE
Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO
Andorra la Vella, vint-i-vuit de febrer del dos mil vint.
En el recurs d’apel·lació interposat contra l’Aute de data 12 d’agost
de 2019 dictat pel Batlle instructor en la causa núm. 2080117/2017,
seguida per un delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un
grau d’alcoholèmia superior a 0,8 gls. Els components del Tribunal
Superior de Justícia expressats al marge s’han constituït per a la vista i
decisió, és ponent la Sra. Fàtima RAMIREZ SOUTO.

ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que per ordenança penal de data 13 de juliol del
2017 el Batlle en funcions de guàrdia, condemnà a A.V.B. com autor
responsable d’un delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau
d’alcoholèmia superior a 0,8 grams d’alcohol per litre de sang, a una pena d’un

mes d’arrest nocturn condicional qualificat a seguir tractament de deshabituació
a l’alcohol fins l’alta mèdica amb un termini de suspensió de la pena de dos
anys i una pena de privació del permís de conduir de quinze mesos, així com el
pagament de les despeses processals.
Dita resolució va esdevenir ferma i executòria el mateix dia que fou
dictada en no mostrar les parts oposició a la mateixa.

II.- RESULTANT: que en seguiment de la petició efectuada pel
Ministeri Fiscal en l’informe de data 9 de juliol del 2019, per aute de data 12
d’agost del 2019 el Batlle instructor, en el marc de l’execució de l’ordenança
penal ans referida, va decidir revocar la condemna d’un mes d’arrest nocturn
condicional imposada a A.V.B., fixant el termini de compliment de dita pena en
quinze dies d’arrest nocturn ferm.

III.- RESULTANT: que contra l’esmentat aute ha interposat recurs
d’apel·lació la defensa d’A.V.B., tot sol·licitant la revocació del mateix, en el
sentit de no acordar-se la revocació de la suspensió de l’execució de la pena.
Fonamenta la seva petició en que el recurrent va complir correctament la
condició de seguir tractament de deshabituació a l’alcohol fins l’alta mèdica i el
compliment de la pena en el centre penitenciari por entorpit el seu procés de
rehabilitació

IV.- RESULTANT: que el Ministeri Fiscal s’oposa al recurs formulat i
sol·licita la íntegra confirmació de la resolució recorreguda en el marc d’aquesta
causa.

FONAMENTS DE DRET

I.- CONSIDERANT: que impugna la part apel·lant la decisió del Batlle
de revocar parcialment la suspensió de l’execució de la pena d’un mes d’arrest
nocturn condicional, demanant que es deixi sense efecte perquè va complir la
condició de seguir tractament de deshabituació a l’alcohol fins l’alta mèdica i
pels perjudicis que li produiria l’efectiu compliment de la pena.
No es qüestiona que A.V.B. durant el període de dos anys en què es va
fixar el termini de la suspensió de l’execució de la pena d’un mes d’arrest
nocturn, pel què va ser condemnat per ordenança penal de 13 de juliol del
2017, va cometre en data 20 de juny del 2019 un nou delicte menor de
conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8
grams d’alcohol per litre de sang pel qual va ser condemnat per ordenança
penal de la mateixa data.

En cas de l’incompliment de la condició de no tornar a delinquir, l’article
64.3 del Codi Penal estableix l’obligació d’ordenar que s’executi totalment o
parcialment la pena suspesa.
És per això que la pretensió de la part recurrent no pot ser atesa, ja que
contravé el què disposa l’esmentat article respecte a l’obligatorietat de la
revocació, al menys parcial, de la suspensió de la pena, malgrat que hagi
complert la condició de seguir tractament de deshabituació a l’alcohol fins l’alta
mèdica què li va ser imposada
És evident que l’efectiu compliment de la pena sempre causa perjudicis i
A.V.B. va tenir l’oportunitat d’eludir-los quan se li va concedir la suspensió de la
seva execució. Només el seu voluntari incompliment de la condició de no
cometre un nou delicte durant el termini de suspensió ha estat la causa de que
hagi de complir una part de la pena, ja que la revocació de la condemna
condicional ha sigut parcial.
El recurs, per tot el què s´ha exposat, es desestima.

II.-CONSIDERANT: que s’imposa a la part recurrent les costes
processals causades en aquesta apel·lació.
Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la
jurisprudència d’aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d’Andorra,

DECISIÓ
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, en nom del
poble andorrà, decideix:
1.- Desestimar el recurs interposat per la representació lletrada d’A.V.B.
2.-Confirmar l’aute dictat en data 12 d’agost del 2019 pel Batlle instructor
en el marc de l’execució de l’ordenança penal recaiguda en la causa de
referència.
3.-Condemnar la part recurrent al pagament de les despeses processals
causades pel recurs.
Aquesta resolució és ferma i executiva.

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

