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Obligats a tornar a Hisenda més de 
294.000€ per simular una compra 
d’habitatges a Vilanova de la Barca
La jutgessa imposa als tres acusats 6 i 9 mesos de presó

Lleida
ÓSCAR BUETAS
Tres homes van ser condemnats 
a ‘in voce’ per la titular del jutjat 
penal número 1 de Lleida per un 
delicte contra la hisenda pública. 
En aquest sentit, a un d’ells se li 
va imposar una pena de 9 mesos 
de presó i als altres dos, 6 me-
sos. A més, cadascú d’ells haurà 
de pagar una multa de 142.200 
euros i entre els tres hauran d’in-
demnitzar amb 294.419 euros a 
l’Agència Tributària en concepte 
de responsabilitat civil. Cal des-
tacar que les parts van arribar a 
un pacte previ a la vista oral i no 
estran a presó si no delinqueixen 
durant un període de dos anys 
i, a més, paguen les quantitats 
que es van establir. A més, cal es-
mentar que també es va aplicar 
l’atenuant de dilacions indegudes 
molt qualificades. 

En aquest sentit, segons es 
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va exposar durant el judici, l’any 
2007 la societat a la que pertanyi-
en va fer “una compra simulada” 
de 10 habitatges a Vilanova de la 
Barca. Posteriorment, en el darrer 
trimestre d’aquell any van recla-

mar la devolució de l’IVA, que va 
ascendir a 219.419 euros. Final-
ment, es va fer la corresponent 
investigació i es va determinar 
que es tractava “d’una operació 
simulada”, van argumentar.

El Agents Rurals van recollir a 
Conca de Dalt un voltor presump-
tament electrocutat sota el su-
port d’una línia elèctrica. L’animal 
va ser traslladat al centre de fau-
na de Vallcalent per practicar-li la 
necròpsia. Els membres del cos 
van assenyalar que si  es confirma 
l’electrocució s’instarà l’empresa 
responsable de la línia a prendre 
les mesures adients.

Troben un voltor 
presumptament 
electrocutat a 
Conca de Dalt
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Els Tedax van detonar ahir un 
morter de la Guerra Civil a les 
muntanyes de la zona d’Orno, al 
municipi de Vielha e Mijaran. Cal 
destacar que mesurava 81 mil·lí-
metres i comptava amb una càr-
rega de gairebé un quilo de pes. 
De fet, el morter va ser trobat 
per un veí del propi municipi 
mentre buscava bolets a la ribe-
ra de Vielha. En aquell moment, 

es va avisar a l’ajuntament, que, 
a la vegada, ho va posar en co-
neixement de la Guàrdia Civil 
perquè activés el protocol habi-
tual en aquest tipus d’esdeveni-
ments. D’aquesta manera, es va 
activar el protocol i una vegada 
feta l’explosió, els membres del 
Tedax es van emportar el morter 
per continuar amb les investiga-
cions adequades.

Els Tedax detonen un 
morter de la Guerra Civil al 
municipi de Vielha e Mijaran
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Compromís X La Seu proposa revisar 
la seguretat dels passos de vianants

L’incendi de la Pobla de Cèrvoles va cremar 
4.165 metres quadrats de pi blanc i matolls

Quatre persones 
resulten ferides lleus 
en un accident a 
Torrefeta i Florejacs
Quatre persones van resultar 
ferides de caràcter lleu en un 
accident múltiple en el que es 
van veure implicats quatre tu-
rismes a l’L-311, concretament 
al quilòmetre 10, al terme mu-
nicipal de Torrefeta i Florejacs. 
Els fets van tenir lloc el diumen-
ge a les 22.15 hores i totes les 
persones ferides en el sinistre 
van ser traslladades a l’Hospital 
Arnau de Vilanova. 

Compromís X La Seu, després de fer una revisió de l’Ordenança Muni-
cipal de Circulació de la Seu d’Urgell, “ha detectat una sèrie d’incom-
pliments referents a la millora de la seguretat vial”, van manifestar. Per 
aquest motiu, ha proposat que es faci una revisió de la seguretat dels 
passos de vianants de la localitat, sent un “dels aspectes més urgents”.

Els Agents Rurals van informar ahir que l’incendi forestal que es va pro-
duir dissabte al paratge La Cova de l’Heura, a la Pobla de Cèrvoles (Ga-
rrigues), va cremar una superfície de 4.165 metres quadrats  de pi blanc 
i matoll. De fet, la causa va ser la crema de restes forestals sense permís 
ni mesures preventives. Així, es va fer la corresponent denúncia.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Juncosa, del dia 27 d’abril de 2018, va adoptar els 
acords següents:
1. Modificació puntual núm. 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 

Juncosa. Artícles 55, 53, 104 i àmbit del Carrer Sant Isidre.
  Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Juncosa, abans esmentada, amb la redacció que consta a l’expedient.
  Segon.- S’acorda  la suspensió de les llicències a l’àmbit objecte de la modificació 
a partir de la data d’aprovació inicial i fins a la data de publicació de l’aprovació 
definitiva de la Modificació.
  Tercer.- D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme s’acorda 
que mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències 
a l’àmbit objecte de la modificació, s’hi podràn atorgar les llicències fonamentades 
en el règim vigent i que alhora siguin compatibles amb les determinacions del nou 
plantejament aprovat inicialment.
 Quart.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, un diari d’àmbit català, página web de 
l’ajuntament i tauler d’edictes, durant el qual se sol.licitaran els informes previstos 
a l’article 85 del TRLUC, que siguin d’aplicació a aquesta actuació.
Concretament, i independentment de qualsevol altre que calgui, se sol.licitarà 
informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Si transcorregut aquest termini no es presenten reclamacions, l’expedient es 
considerarà aprovat provisionalment sense necessitat de prendre cap acord més, 
i es trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per la seva aprovació 
definitiva.
  Cinquè.- Notificar aquest acord al tècnic redactor, l’arquitecte municipal i realitzar 
els tràmits necessaris per tal de donar compliment al present acord.
2.Modificació puntual núm. 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 

Juncosa. Àmbits del PAR-4, PAR-6 i PAC-3
   Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Juncosa, abans esmentada, amb la redacció que consta 
a l’expedient.
  Segon.- S’acorda  la suspensió de les llicències a l’àmbit objecte de la modificació 
(Par-4,Par-6 i Pac-3) a partir de la data d’aprovació inicial i fins a la data de 
publicació de l’aprovació definitiva de la Modificació. Per altra banda, les llicències 
en aquests àmbits tampoc són possibles fins que es desenvolupi el planejament 
derivat dels mateixos àmbits.
 Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, un diari d’àmbit català, página web de 
l’ajuntament i tauler d’edictes, durant el qual se sol.licitaran els informes previstos 
a l’article 85 del TRLUC, que siguin d’aplicació a aquesta actuació.
Concretament, i independentment de qualsevol altre que calgui, se sol.licitarà 
informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Si transcorregut aquest termini no es presenten reclamacions, l’expedient es 
considerarà aprovat provisionalment sense necessitat de prendre cap acord més, 
i es trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per la seva aprovació 
definitiva.
  Quart.- Notificar aquest acord al tècnic redactor, l’arquitecte municipal i realitzar 
els tràmits necessaris per tal de donar compliment al present acord.
Juncosa, 2 de maig de 2018
L’alcalde
Lluís Dalmau Almacellas

Ajuntament 
de Juncosa

cfarre
Resaltado
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