06

COMARQUES

BONDIA
DIVENDRES, 18 DE JULIOL DEL 2014

L’alcalded’Almacelles
aniràajudiciacusatde
prevaricaridefalsetat

JARC

El proper 2 d’octubre, i el fiscal demana 4 anys de presó
ACN

REDACCIÓ. ALMACELLES

L’alcalde d’Almacelles, Josep
Ibarz (CiU) serà jutjat a l’Audiència Provincial de Lleida el
proper 2 d’octubre, juntament
amb un policia local i el secretari municipal, acusat dels delictes de prevaricació i de falsetat en un cas de suposada infracció urbanística.
Com ja va avançar el Bondia.cat, la Fiscalia de Lleida demana quatre anys de presó per
a l’alcalde d’Almacelles i per a un
policia local del municipi, Josep
Ramon Arnó, a qui acusa de falsificar un document per multar
una veïna amb prop de 16.500
euros per una suposada infracció urbanística.
La Fiscalia també demana
tres anys d’inhabilitació per a
Ibarz per exercir d’alcalde i altres
tres anys al policia per exercir
com a tal; i una condemna de 9

Ibarz, en una imatge d’arxiu

anys d’inhabilitació per a Ibarz i
per al secretari de la localitat, Ramon Corellana, per haver donat
validesa al document, cosa que
representaria un delicte de prevaricació.
El jutjat d’Instrucció nº 2 de
Lleida va imposar el passat mes
de novembre una fiança civil de

40.000 euros a Josep Ibarz i als
altres dos acusats per garantir
les possibles responsabilitats
econòmiques que puguin derivar-se d’aquest judici si la sentència acaba sent condemnatòria. A Ibarz i al policia local se’ls
acusa de falsificar un document
que haurien utilitzat després per
iniciar un expedient sancionador
en matèria urbanística amb el
qual s’hauria multat laveïna d’Almacelles que va denunciar posteriorment el cas.
L’alcalde va dit llavors a través d’un comunicat que confia
absolutament amb els tribunals
de justícia i que ‘’la veritat, al final, sortirà a la llum’’ i que quedarà provat i manifest que la
seva actuació i la dels dos altres
encausats, ‘’han estat més que
correctes, ajustades a dret i en
defensa dels interessos de la vila d’Almacelles’’.

L’estat en què van deixar els animals els lladres

Roben i maten 2vedelles
a Alcarràs per la carn
JARC reclama a Interior una major vigilància al camp
REDACCIÓ. ALCARRÀS

La matinada de dimecres una
granja de Ponent va patir un altre robatori. En una explotació
ramadera de boví d’engreix del
terme municipal d’Alcarràs van
sostreure 2 animals d’uns 320
quilos de pes vius, que van ser
sacrificats in situ per extreure’n
la carn sense seguir cap protocol d’atordiment.
Des de JARC reclamen al Departament d’Interior una major
vigilància en les zones rurals, i

Deixalleria
feta un
desastre a
Almacelles

Mor l’home rescatat del
riu quan nedava a Ponts
La víctima nedava al Canal d’Aigües Braves de Ponts
REDACCIÓ. PONTS

L’home que dimecres a la tarda
va ser rescatat al Canal d’Aigües
Braves de Ponts i que posteriormentva ser reanimat després
de 2 hores per efectius del Servei d’Emergències Mèdiques
(SEM) va acabat morint a l’Hospital Arnau de Vilanova.
Segons fonts del mateix hospital l’hora de la defunció va ser

a les 23:40 minuts. L’home, de
mitjana edat, es banyava amb un
amic al canal, situat al Parc del
Segre, a la zona piragüisme,
quan se’l va endur el corrent. Els
Bombers el van rescatar inconscient i efectius del SEM van treballar durant dues hores per reanimar-lo. Finalment va recuperar el pols i va ser traslladat a
Lleida en estat crític.

ICV presenta denúncia
REDACCIÓ. ALMACELLES
COM360

Els alumnes del casal visiten ‘Ràdio Rosselló’
Els alumnes del casal d’estiu de Rosselló, prop d’una cinquantena, van visitar dimarts l’Ajuntament de la localitat i les instal·lacions de Ràdio Rosselló.

Més testaments a Lleida
que abans de la crisi
És l’única província catalana on se n’atorguen més
ACN. LLEIDA

El nombre de test aments a Catalunya es manté estable. Segons dades del Col·legi de Notaris de Catalunya, l’any 2013 es
van signar 108.651 testaments,
57 menys que l’any anterior i
suposa un descens del 7% respecte al 2007, en l’inici de la crisi. El perfil majoritari respon al
de dones casades d’entre 61 i70
anys. Catalunya se situa per so-

bre la mitjana del conjunt de l’estat espanyol en relació als testaments atorgats, amb més d’un
80% d’herències testades per un
60%. L’any 2013 a Lleida es van
atorgar 6.624 testaments, un
6% més que al 2012. Es dóna la
circumstància que Lleida és
l’única demarcació catalana on
augmenten els testaments des
de l’inici de la crisi i ho fan gairebé un 10%.

han anunciat que iniciaran una
campanya per promoure la implantació de sistemes de videovigilància a les explotacions, deman ant al Departament d’Agricultura que aquestes inversions
siguin auxiliables dins el proper
PDR (2014-2020). Els representants de JARC consideren que
cal lluitar contra aquest greu
problema amb un coneixement
local, integrant els diversos instruments, legals i tècnics, i els diferents actors del territori.

AJUNTAMENT DE BALAGUER

Més de 30 nens al ‘Temps Afegit’ de Balaguer
Més de trenta infants participen aquests dies en el programa
Temps Afegit de l’Ajuntament de Balaguer. Es tracta d’activitats similars a les extraescolars.

ICVdenuncia que l’antiga deixalleria d’Almacelles segueix avessar de residus de diferent tipus
sense cap tractament ni cap tipus de control. Malgrat l’obertura de la nova instal·lació, els ecosocialistes denuncien al Seprona i als Mossos d’Esquadra que
es manté la “desídia” en el tractament correcte dels residus per
part de l’Ajuntament, que també
acumula gran quantitat de brossa en uns terrenys propers a la
depuradora d’aigua del poble.
ICV sosté que a la deixalleria
d’Almacelles “hi conviuen, des de
fa anys, tot el material que utilitza la brigada de l’Ajuntament, el
material que s’utilitza pel poble
(contenidors, material d’obra...)
i un gran munt de brossa, on
s’hi han barrejat matalassos,
amb electrodomèstics, ordinadors, i fins i tot hi ha trossos
d’uralita, material potencialment
perillós i prohibit des de fa uns
anys”. El grup municipal d’ICV
reclama resoldre ja la situació.

