Tribunal de Corts
Contravencions Penals 6000016/2019
ORÍGEN: 5001235/2018 - 00
NIG: 5300543220180004606

SENTÈNCIA
Magistrada Sra.
Concepció BARON MORA
_____

Andorra la Vella, trenta de maig del dos mil dinou

VIST en judici oral i públic la Causa núm. 6000016/2019, seguida
per una presumpta contravenció penal de possessió de cànnabis o droga
de toxicitat similar per al propi consum.
Denunciat: D. L. B., nascut el dia 6 d’octubre de 1993 a Soldeu
(Andorra), fill de Josep Carles i Cristina, de nacionalitat andorrana, jutjat en
rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat
degudament citat.
Part acusadora: el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Núria
Garcia Val.
Magistrat ponent Sra. Concepció BARON MORA.
RESULTANT PRIMER.- SÓN FETS PROVATS: Vers les 02,13
hores del dia 19 de novembre de 2018, els agents del Servei de Policia
núms. PO304 i PO408, que es trobaven efectuant una parada i control de
vehicles al C/ Dr. Nequi amb C/ L’Alzinaret d’Andorra la Vella, controlaren
el vehicle BMW, model 118D, matrícula AND-XXXXX, essent el conductor
D. L. B., nascut el dia 6 d’octubre de 1993 i sense antecedents penals, el
qual, els hi lliurà de forma voluntària producte estupefaent haixix d’un pes
de 10,4 grams i els hi manifestà haver consumit una cigarreta d’haixix.
Practicada la prova de tòxics que donà positiu D. L. B. fou sancionat
administrativament per la conducció sota els seus efectes en mèrits de
l’article 126 del Codi de la Circulació.

RESULTANT SEGON.- El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius de dues contravencions penals, una de possessió de producte
estupefaent cànnabis pel propi consum i altra de consum de dit producte
tipificades a l’article 499 del Codi Penal, de les que n’estima responsable
penal en concepte d'autor a D. L. B., sense que concorrin circumstàncies
modificatives de la responsabilitat penal, demana imposar-li la pena d’un
cap de setmana d’arrest ferm per cadascuna de les contravencions, així
com el comís i destrucció del producte estupefaent incautat, com també
l’abonament de les despeses processals.

CONSIDERANT PRIMER.- Els fets declarats provats constitueixen
una contravenció penal continuada de consum i de possessió de producte
estupefaent tipus cànnabis o de toxicitat similar pel propi consum, prevista
i penada a l’article 499 del Codi Penal, possessió que ha estat plenament
acreditada per les manifestacions al plenari de l’agent del Servei de
Policia núm. PO408- que va intervenir en el control de l’implicat D. L. B., el
qual va fer remesa voluntària d’una porció d’haixix -10,4 grams-,
manifestant així mateix haver consumit una cigarreta d’haixix, donant
positiu a la prova de tòxics practicada a l’Hospital Nostra Senyora de
Meritxell i apreciant, donada la proximitat temporal, la continuïtat delictiva
CONSIDERANT SEGON.- D. L. B. és penalment responsable en
concepte d'autor de la contravenció penal continuada referenciada, per
haver realitzat personalment els fets punibles, de conformitat amb allò que
disposen els articles 20 i 21 del Codi Penal.
CONSIDERANT
TERCER.No
concorren
en
l’implicat
circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal. No obstant
consta en autes que D. L. B. ha estat ja condemnat per la contravenció
penal de possessió de producte estupefaent pel propi consum de l’article
499 del Codi penal per sentencies d’aquest Tribunal de data 24 d’abril del
2018 en la causa 6000002/2018, de data 8 de maig de 2018 en la causa
6000205/2018 i de data 16 d’abril del 2019 en la causa 6000221/2018 a
diverses penes de multa.
CONSIDERANT QUART.- A efectes de fixació de la pena a
imposar, el Tribunal, en atenció a la pena assenyalada a la contravenció
penal en l’article 499 del Codi penal que és la d’arrest o multa fins a siscents euros, considera adient, tenint en compte que ja l’encausat D. L. B.
ha estat controlat i condemnat en diverses ocasions per fets similars,
imposar-li la pena d’un arrest de cap de setmana o temps festiu ferm tal i
com ho sol·licita el ministeri fiscal a l’acte de la vista oral.
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CONSIDERANT CINQUÈ.- No hi ha lloc a exigir responsabilitat civil
i, d’acord amb els articles 70.1 i 286 del Codi Penal, procedeix el comís i
destrucció de la substància estupefaent intervinguda.
CONSIDERANT SISÈ.- D'acord amb el que disposen els articles
174, 175 i 181.1 del Codi de Procediment Penal s’ha d’imposar a D. L. B.
el pagament de les despeses processals causades.
V I S T : les disposicions legals aplicables al present cas, en nom
del poble andorrà,
DECIDEIXO:
Condemnar a D. L. B., com a responsable penalment en concepte
d’autor de la contravenció penal continuada de consum individual d’haixix i
de possessió de producte estupefaent cànnabis pel propi consum, a la
pena d’ARREST d’UN CAP DE SETMANA o de temps festiu FERM i al
pagament de les despeses processals causades.
Acordo 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, salvat el condemnat que atesa la seva situació de
rebel·lia processal, podrà, al seu dia, formular recurs d’audiència.
Així per aquesta meva sentencia, ho mano i signo.
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