AUTE 33-2020
PARTS:
Apel·lant: Sr. A.G.C.
Advocat: Sr. Daniel JIMENEZ DE SOSA
Apel·lat: MINISTERI FISCAL

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President : Sr. Yves PICOD (Ponent)
Magistrades: Sra. Marie CONTE
Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO

Andorra la Vella, tretze de febrer del dos mil vint.

ANTECEDENTS DE FET

I.- RESULTANT: que en el marc de l’executòria núm. 1080054/2019,
per aute de data 12 de setembre de 2019 la Batlle instructora va decidir, a
petició del Ministeri Fiscal per escrit de data 29-4-2019, el següent:
“Primer.- Revocar parcialment la suspensió de la condemna privativa de
llibertat condicional imposada per Ordenança Penal de data 20 de febrer de 2019 a
A.G.C. en el marc de la present causa, acordant la revocació de quinze (15) dies
d’arrest nocturn condicional els quals passaran a ser quinze (15) dies d’arrest nocturn
ferm.
Segon.- Que es notifiqui el present Aute a les parts i al Ministeri Fiscal.
Tercer.- Suspendre l’execució de la present resolució fins que la mateixa sigui
ferma”.

II.- RESULTANT: que una vegada notificat dit aute a les parts, per
escrit presentat el 11 d’octubre de 2019, la representació lletrada d’A.G.C. va
interposar recurs d’apel·lació contra l’esmentat aute, sol·licitant que la pena

d’arrest quedés revocada i es pogués complir al domicili del seu defensat amb
control monitoritzat.

III.- RESULTANT: que per escrit de contesta al recurs, el Ministeri
Fiscal s’oposa al recurs, considerant que la revocació acordada per la Batlle és
totalment adient i proporcionada.

IV.- RESULTANT: que per Aute de data 24 d’octubre de 2019, la
Batlle decideix aplicar a A.G.C. el Decret d’Indult de S.S.E.E. els Coprinceps,
de data 18 d’octubre de 2019.

V.- RESULTANT: que per escrit presentat en data 9 de gener de
2020, la part recurrent desisteix del recurs d’apel·lació interposat en data 1110-2019.
Una vegada donat trasllat d’aquest escrit al Ministeri Fiscal, aquest
mitjançant informe de data 12 de febrer de 2020, no s’oposa al desistiment del
recurs d’apel·lació ans esmentat.

FONAMENTS DE DRET

Únic.- CONSIDERANT: que d’acord amb el que disposa l’article 202
del Codi de Procediment Penal, la part recurrent pot desistir del recurs de forma
expressa fins el moment de la vista oral, esdevenint la resolució objecte de
recurs ferma, i imposant el pagament de les despeses processals a la part
recurrent.
Vista la legislació vigent,
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, en nom del
Poble Andorrà,

DECIDEIX
Primer.- Tenir per desistit el recurs d’apel·lació interposat per la
representació lletrada d’A.G.C. i procedir a l’arxiu de la causa.
Segon - Condemnar la part apel·lant al pagament de les costes
processals causades pel recurs.
Aquest Aute és ferm i executiu

Així per aquesta nostra resolució, ho decidim, manem i signem.

