SENTÈNCIA

Magistrada Sra.
Canòlic MINGORANCE CAIRAT
___________

Andorra la Vella, 6 de febrer del 2020.

VIST en judici oral i públic la causa núm. 6000113/2019 seguida per la
presumpta contravenció penal d’estafa privilegiada, contra C. R. A., nascuda el
24 de novembre de 1973 a Barcelona (Espanya), filla de Jordi i Encarnació, de
nacionalitat espanyola, qui no compareix malgrat ser degudament citada; sent
part acusador el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Núria GARCIA VAL i
actuant com a tribunal unipersonal la magistrada Sra. Canòlic Mingorance Cairat.

RESULTANT PRIMER: Són fets provats que entre el 16 de novembre del
2018, C. R. A. celebrà un aniversari al local B. K. de l’Av. Meritxell d’Andorra la
Vella, restant pendent de pagament l’import de 127’32 €. C. R. A. no disposava
d’efectiu suficient i digué a la gerent de l’establiment que anava a buscar diners,
malgrat el qual no tornà ni feu efectiu el pagament. L’establiment la contactà per
whattsapp, comprometent-se a passar a abonar el deute pendent, el que no feu.

RESULTANT SEGON: El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius d’una contravenció penal d’estafa privilegiada, tipificada i penada a
l’article 482.1 del Codi Penal, de la qual l’inculpada n’és autora responsable,
sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
Demana que li sigui imposada una pena d’1 mes d’arrest nocturn
condicional, amb un termini de suspensió de la pena de d’un mes, així com el
pagament de les despeses processals causades. En concepte de responsabilitat
civil, sol·licita que es condemni C. R. A. a indemnitzar a B. K. en l’import de
127’32 €, corresponents als serveis de restauració dels que gaudí per a la
celebració de l’aniversari el 16 de novembre del 2018. Sol·licita a més que sigui
condemnada al pagament de les costes processals causades.
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RESULTANT TERCER: L’inculpada no ha comparegut malgrat era
degudament citada, havent rebut personalment la convocatòria per part del
Servei de nuncis.

CONSIDERANT PRIMER: Els fets declarats provats són legalment
constitutius d’una contravenció penal d’estafa privilegiada, tipificada a l’article
482.1 del Codi Penal, doncs l’inculpada gaudí dels serveis de restauració sabent
que no podia fer front al pagament dels mateixos en no dur prou efectiu en aquell
moment, ni tampoc feu el pagament posteriorment, quan des de l’establiment si
li donà un termini suplementari per a passar a pagar.

CONSIDERANT SEGON: Per aplicació dels articles 20 i 21 del Codi
Penal, l’inculpada C. R. A. és responsable penalment d’aquesta infracció en
concepte d’autora per haver realitzat personalment l’acte punible, com es
desprèn de la declaració en seu judicial de M. L. F. D. S., en representació de B.
K., que confirmà que C. R. A. li digué que no duia prou diners i que tornaria a
pagar. Que posteriorment tornà a contactar amb ella, i C. R. A. es comprometé
a passar per l’establiment per arranjar el pagament, el que no feu, fets que han
estat confirmats durant el plenari per la compareixença del representant de
l’establiment.

Consten també en autes els whattsapp que s’intercanviaren M. L. F. D. S.
i C. R. A., en els quals C. R. A. reconeix el deute pendent i es compromet a
passar a pagar pel restaurant. Aquest extrem tampoc va ser negat per C. R. A.
en la seva declaració per davant del Servei de policia, tot i que ho atribueix a un
malentès.

CONSIDERANT TERCER: La pena de 15 dies d’arrest nocturn
condicional, amb un termini de suspensió de 15 dies, constitueix doncs una justa
sanció, a la vista dels fets declarats provats, la gravetat dels mateixos, que no hi
ha hagut cap indemnització a la perjudicada, i el fet que la manca de
compareixença voluntària de C. R. A. no ha permès conèixer les seves
circumstancies personals actuals.

CONSIDERANT QUART: En concepte de responsabilitat civil, C. R. A.
haurà d’indemnitzar a B. K. en l’import de 127’32 €, corresponents al valor dels
serveis de restauració dels que gaudí.
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CONSIDERANT CINQUÈ: De conformitat als articles 174 i 175 del Codi
de Procediment Penal, l’inculpat ha de fer front al pagament de les despeses
processals causades.

VISTES les disposicions legals aplicables al present cas, en nom del
poble andorrà,

DECIDEIXO

Condemnar, en rebel·lia, a C. R. A. com a responsable penalment en
concepte d’autor d’una contravenció penal d’estafa privilegiada, a la pena de
QUINZE DIES D’ARREST NOCTURN CONDICIONAL, amb un termini de
suspensió de la pena de 15 dies, així com al pagament de les despeses
processals causades.

En concepte de responsabilitat civil, C. R. A. haurà d’indemnitzar a B. K.
en l’import de 127’32 €.

Atès que la present resolució ha estat dictada en rebel·lia, cas de
presentar-se la condemnada, pot interposar recurs d’audiència en el termini de
15 dies, d’acord amb el previst al capítol IV del títol desè del Codi de procediment
penal.

Contra la present sentència, el Ministeri Fiscal pot interposar recurs
d’apel·lació en el termini de 15 dies naturals a comptar de la notificació de la
present, d’acord amb el previst als articles 195 i següents del Codi de
Procediment Penal.

Per aquesta sentència ho decideixo i signo.
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