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AUTE 101-2020

PARTS:
Apel·lant: Sr. J.A.A.G.
Advocat: Sr. Joan JULIÀ MONTERO

Apel·lat: MINISTERI FISCAL

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President:
Sr. Yves PICOD
Magistrades: Sra. Marie CONTE
Sra. Fàtima RAMÍREZ SOUTO

Andorra la Vella, a vint-i-set d’octubre de dos mil vint.

En el recurs d’apel·lació interposat contra l’aute de data 25 de setembre
de 2020 dictat per la Batlle en funcions de guàrdia, en el marc de la causa de
referència, seguida pels delictes menors de conducció de vehicle automòbil
amb una taxa d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l/s, i sota els efectes de les
drogues, de conducció temerària amb perill concret per les persones, de
desobediència greu a l’autoritat, i de crebantament de condemna. Els
components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s’han
constituït per a la vista i decisió, és ponent la Sra. Fàtima RAMÍREZ SOUTO

ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que la Batlle en funcions de guàrdia va dictar
Ordenança Penal en data 27 de desembre de 2019, per la qual es condemnà a
J.A.A.G. com autor responsable:

“1.- Imposar a J.A. A.G. com autor responsable:

a) D’un delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau
d’alcoholèmia superior a 0.80 g.l.s. i sota els efectes de drogues,
previst a l’article 268.1 del Codi Penal, concorrent la circumstancia
agreujant de reincidència,

b) D’un delicte menor de conducció temerària amb perill concret per a
les persones, previst a l’article 270.1 del Codi
Penal, concorrent la circumstancia agreujant de reincidència,

c) D’un delicte menor de desobediència greu a l’autoritat, previst a
l’article 397 del Codi Penal, sense que concorrin circumstàncies
modificatives de la responsabilitat penal,

d) D’un delicte menor de crebantament de la condemna de privació del
permís de conduir, previst a l’article 428.6 del Codi Penal, concorrent la
circumstancia agreujant de reincidència,
una pena única (de conformitat amb l’article 58.2 i 67, posat en relació amb l’article 62
del Codi Penal) de dotze (12) mesos de presó ferma i trenta-sis (36) mesos de privació
del permís de conduir.
2.- Imposar a J.A.A.G. el pagament de les despeses processals causades”.

Dita resolució va esdevenir ferma la mateixa data en què es va dictar, en
no formular les parts oposició a la mateixa.

II.- RESULTANT: que en el marc de l’execució de dita resolució, i en
seguiment a la petició formulada per la representació lletrada de J.A.A.G. de
data 17 de setembre de 2020, la Batlle en funcions de guàrdia dictà aute de
data 25 de setembre del 2020 amb la següent part dispositiva:
“Primer.- “Atorgar al condemnat J.A.A.G. el benefici de la reducció de 2,5 dies
per mes.
Segon.- Denegar al condemnat J.A.A.G. el benefici de la llibertat condicional”.

III.- RESULTANT: que contra l’esmentat aute i per escrit de data 1
d’octubre del 2020, interposà recurs d’apel·lació la representació lletrada de
J.A.A.G., sol·licitant que s’atorgui al seu defensat el benefici de la llibertat
condicional.

Exposa la defensa que no es mostra d’acord amb els arguments donats
a l’aute objecte de recurs, de reincidència en la comissió de delictes per part
del seu defensat i que han de prevaldre les finalitats de prevenció general i
especial de la pena per davant de les de reinserció social, inclús davant de les
circumstàncies personals del mateix.

La defensa acompanya al seu escrit un seguit documental que volen
acreditar les possibilitats de reinserció social i els esforços que el condemnat A.
havia estat realitzant al centre penitenciari.

IV.- RESULTANT: que el Ministeri Fiscal per informe de data 8
d’octubre de 2020, s’oposa al recurs formulat de contrari, considerant que
malgrat havent assolit el requisit aritmètic de les 5/6 parts del termini de
condemna de privació de llibertat, s’ha de considerar la multi-reincidència de
J.A.A.G. que va ser condemnat en 5 ocasions, no existint per tant garanties de
reinserció i sí una alta probabilitat de reiteració de conductes similars.

El Ministeri públic interessa la íntegra confirmació de l’aute objecte de
recurs.

FONAMENTS DE DRET
I.-CONSIDERANT: que l’article 230 del Codi de Procediment Penal
permet al Batlle o Tribunal competent atorgar la llibertat condicional al
condemnat quan hagi complert les cinc sisenes parts de la pena de presó
ferma imposada en la sentència o l’ordenança penal, o del ròssec resultant
després d’aplicar els beneficis establerts a l’article 209 de la mateixa llei.

A més del requisit temporal, l’article 232 del Codi de Procediment Penal
estableix com element a valorar per la concessió de la llibertat condicional les
possibilitats de reinserció social del condemnat.

No és discuteix que en el supòsit examinat es compleix el requisit
temporal per accedir a la llibertat condicional i la Batlle d’Instrucció denega
aquest benefici a J.A.A.G. en base al pronòstic negatiu sobre les seves
possibilitats de reinserció social que realitza.

Aquest pronòstic, seguint el criteri del Ministeri Fiscal, s’efectua tenint en
compte exclusivament un element de caràcter estàtic, com és l’historial delictiu
del Sr. A., en haver estat condemnat cinc vegades en un període de tres anys.
Omet la Batlle d’instrucció valorar la positiva evolució que el condemnat ha
experimentat durant la seva estada al centre penitenciari en compliment de la
condemna de dotze mesos de presó, quan precisament és un element
essencial a considerar, perquè és el que posa en relleu si el tractament
penitenciari ha tingut o no èxit i l’intern pot o no incorporar-se a la vida en
llibertat amb possibilitats de portar a terme una vida normalitzada ajustada a la
legalitat.

De la documentació aportada per la representació de J.A.A.G. es
constata que: a) ha estat visitat pel psiquiatra Dr. J.E.B. pel seu trastorn
adaptatiu, informant aquest facultatiu en el sentit de que no objectiva cap
element que faci pensar que el Sr. A. no aconseguirà la reinserció a la societat
andorrana i que per la seva salut mental és important que pugui treballar fora
del centre penitenciari; b) segons informe del psicòleg assessor del centre
penitenciari D.S.M., l’intern no pateix cap patologia psiquiàtrica, ha seguit
tractament de rehabilitació en relació al consum d’alcohol i s’ha treballat la seva
impulsivitat i control de la conducta, considerant-li preparat, des d’un punt de
vista psicològic i educatiu per reinserir-se de manera adequada a la societat.
Evidencia el Sr. S. l’absència d’expedients disciplinaris i l’exemplaritat de la
seva conducta i actitud durant la estada al centre penitenciari, el què li ha portat
a poder exercir un càrrec de confiança treballant d’ordenança i a ésser valorat
positivament pels seus companys i els funcionaris; c) segons l’informe del
Director del Departament d’Institucions Penitenciàries de data 21 de setembre
del 2020, l’intern ha mostrat una bona conducta durant l’ingrés al centre
penitenciari i ha col·laborat en totes les tasques encomanades, treballant com
ordenança de mòdul des del mes d’abril del 2020, raó per la qual es proposa
una reducció de 2,5 dies per mes, havent obtingut amb anterioritat aquest
benefici; d) l’intern disposa d’una oferta de treball com a cambrer en el
restaurant XXX; i e) l’intern té parella i dos fills i mostrà a l’acte de la vista, en el
què va està present la seva dona, la voluntat d’ocupar-se de la seva família,
superant errors del passat dels què va dir sentir-se molt penedit.

S’ha de valorar l’historial delictiu de J.A.A.G., però també el resultat
positiu del seu tractament penitenciari, què ha incidit en tots els factors que han
influït en la seva conducta delictiva -com són el consum abusiu d’alcohol o la
seva impulsivitat-, la presa de consciència de les conseqüències negatives de
la seva conducta delictiva a nivell personal i familiar, el seu penediment pels
actes delictius comesos i l’excel·lent comportament durant el seu ingrés. Si a
aquestes circumstàncies afegim el curt període de temps que li queda per

complir de la seva condemna i que en la mateixa resolució que li denega la
llibertat condicional es reconeix la seva bona conducta concedint-li el benefici
de la reducció de la pena, devem concloure que J.A.A.G. té possibilitats de
reinserir-se socialment i que és mereixedor de la confiança de que mantindrà
fora del centre penitenciari la correcta trajectòria que ha mostrat dintre.

Procedeix en conseqüència concedir a J.A.A.G. la llibertat condicional.

II.-CONSIDERANT: que havent estat estimat íntegrament el recurs,
procedeix declarar d’ofici les despeses processals causades en aquesta
segona instància.

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.- ESTIMAR el recurs d’apel·lació interposat per la representació
processal de J.A.A.G. contra l’aute de data 25 de setembre de 2020 dictat per
la Batlle en funcions de guàrdia en l’executòria núm. 5080249/2019.

2.- REVOCAR PARCIALMENT dit aute i, en conseqüència, CONCEDIR
A J.A.A.G. la llibertat condicional, mantenint els pronunciaments que no han
estat afectats per aquesta resolució.

3.- DECLARAR D’OFICI les despeses processals causades pel recurs.

Aquest Aute és ferm i executiu.

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

