Tribunal de Corts
Contravencions Penals 6000069/2019
ORÍGEN: 1000907/2018 - 00
NIG: 5300543220180003597

SENTÈNCIA

Magistrada Sra.
Concepció BARON MORA
_____

Andorra la Vella, vint-i-cinc de juny de dos mil vint

VIST en judici oral i públic, la causa núm. 6000069/2019 seguida per
una presumpta contravenció penal de furt per valor no superior a 600 euros
i de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per al propi consum.
Acusat: I. O. V., nascut el dia 18 de de juny del 1997 a Sant Julià De
Lòria, fill de Miguel i de Maria Del Mar, de nacionalitat andorrana.
És part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Borja
Aguado Delgado.
És ponent la Magistrada Sra. Concepció Baron Mora.

RESULTANT PRIMER.- SÓN FETS PROVATS: En data 20 de juny
del 2018 vers, aproximadament, les 22 hores I. O. V., va accedí a la botiga
Q. del Centre Comercial l’Illa aprofitant que la persiana de seguretat no era
baixada del tot i agafà cinc ulleres de la marca comercial Ray Ban valorades
en 326,05 euros. Al moment dels fets hi eren present uns menors contra
els quals hi ha un procediment obert en la jurisdicció de menors.
Al moment del control duia a sobre una petita porció d’haixix (0,3gr)
destinada al seu consum. Els agents van recuperar tres ulleres.
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RESULTANT SEGON.- El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius d’una contravenció penal de de furt per valor no superior a 600
euros i d’una contravenció de possessió de cànnabis o droga de toxicitat
similar per al consum propi tipificades als articles 481.1 i 499 del Codi Penal,
de les que n’estima responsable penal en concepte d'autor a I. O. V., amb
l’atenuant de ser menor de 21 anys, i demana se li imposi la pena de multa
de 300 euros de multa per la contravenció penal de furt i 200 euros de multa
per la contravenció penal de la possessió de cànnabis, demana, així mateix
la destrucció i comis de la droga, més pagament de les despeses el
pagament de les despeses processals.
En concepte de responsabilitat civil demana que es deixi per
execució de sentencia la determinació del quantum ates que es van
recuperar tres ulleres.

RESULTANT SEGON.- L’imputat I. O. V. que hi es present a l’acte
de la vista oral reconeix els fets i es reconeix a les imatges de la gravació
de la càmera de seguretat i vigilància al judici oral. Mostra el seu
penediment i manifesta va ser un fet puntual i que van ser únicament tres
ulleres. El no es queda cap. Reconeix dur una petita xina d’haixix pel seu
consum.

CONSIDERANT PRIMER.- Els fets declarats provats són
constitutius d’una contravenció penal de furt tipificada a l’article 481.1 del
codi penal. I. O. V. accedí a la botiga Q. colant-se per sota de la persiana
que no era baixada del tot i de la que s’estava fent un manteniment agafant
unes ulleres quin valor es per sota dels 600 euros, trobant-se així reunits
els elements del tipus penal.
Es discuteix el numero de ulleres efectivament furtada. Aquest
element tant sols té rellevància a efectes de determinar la responsabilitat
civil ja que els elements constitutius del tipus penal estan reunits tal i com
ja s’ha fet esmen. Consta que a la denuncia efectuada al dia següent dels
fets per la Sra. H. L en representació de la botiga foren cinc les ulleres
sostretes (folis 12 al 15). Els agents van recuperar tres de la mà d’uns dels
menors afectats però declaren que havien mes ulleres i així ho ha ratificat
l’agent amb carnet professional núm. PO411. En els fets van participar varis
menors alguns dels quals van desaparèixer i no van ser controlats. El
mateix acusat te declarat, excepte el dia d’avui, que no sabia quantes havia
agafat. Raons totes elles que donen suport a la denuncia de la part
perjudicada que reclama la recuperació de les cinc ulleres o el seu valor.
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Els fets declarats provats són així mateix constitutius d’una
contravenció penal de possessió de productes estupefaent cànnabis o de
toxicitat similar pel propi consum tipificada a l’article 499 del codi penal.

CONSIDERANT SEGON.- I. O. V. és penalment responsable en
concepte d'autor dels referits il·lícits penals per haver realitzat
personalment els fets punibles, de conformitat amb allò que disposen els
articles 20 i 21 del Codi Penal.

CONSIDERANT TERCER.- A efectes de fixació de pena el tribunal
valorarà les circumstàncies personals concretes de l‘acusat dins dels
paràmetres de l’article 56 del codi penal. Consta en autes copia de l’informe
forense emes per la doctora Sra. Judith Prior Silvestre en data 23 de maig
del 2019 (foli 196) on es declara que I. O. V. presenta un trastorn bipolar no
especificat i un trastorn de l’aspecte autista amb trets psicopàtics , tenint
lleugerament minvades les seves capacitat volitives, cognitives i
d’autogovern. Per sentència núm. 000095/2019 dictada en data 27 de juny
del 2019 en el procediment civil 6000613/2018 es declarà I. O. V.
incapacitat per a governar la seva persona i els seus bens.
I. O. V. de vint-i-tres anys d’edat, i vint-i-u al moment dels fets treballa
de manera ocasional i conviu amb el seu pare.

CONSIDERANT QUART.- Procedeix deixar pel termini d’execució
de sentencia la fixació de l’import pel concepte de responsabilitat civil una
vegada la part perjudicada a la vista de les ulleres recuperades determini
el valor de les que falten. Dita responsabilitat civil s’haurà de fixar de
manera coordinada amb el procediment seguit davant de la jurisdicció de
menors.

CONSIDERANT CINQUÉ.- D’acord amb els articles 70.1 i 286 del
Codi Penal, procedeix el comís i destrucció de la substància estupefaent
intervinguda.
De conformitat amb el que disposen els articles 174, 175 i 181.1 del
Codi de Procediment Penal s’ha d’imposar a I. O. V. el pagament de les
despeses processals causades.

V I S T les disposicions legals aplicables al present cas, en nom del
poble andorrà,
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DECIDEIXO:
Condemnar a I. O. V. com a responsable penalment en concepte
d’autor sense que concorrin circumstancies modificatives de la
responsabilitat penal per la contravenció penal de de furt per valor no
superior a 600 euros a la pena de MULTA en la quantia de DOS-CENTS
EUROS i per la contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de
toxicitat similar per al consum propi a la pena de MULTA de CENTCINQUANTA EUROS i al pagament de les despeses processals causades.
Acordar el comís i destrucció de la substància estupefaent
intervinguda.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per
davant d'aquest Tribunal de Corts en el termini de quinze dies següents a
la seva notificació.
Així per aquesta meva sentencia, ho mano i signo.
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