
Segueix la investigació de la 
mort d’un home d’Artesa de 
Segre, encara sense detinguts
El cos va ser trobat dimarts amb un drap a la 
boca i sota un matalàs en l’interior d’un immoble
Continua la investigació 
de la mort d’un home de 
Artesa de Segre i els Mossos 
d’Esquadra no han detingut 
cap persona.

Lleida
REDACCIÓ
Els Mossos segueixen investigant 
com a presumpte homicidi, la 
mort d’un home que va ser trobat 
amb signes de criminalitat aquest 
dimarts, cap a dos quarts de vuit 
del vespre, al número 9 del carrer 
Amadeu d’Artesa de Segre (No-
guera). L’home podria haver mort 
fa una setmana i va ser trobat en 

circumstàncies estranyes, ja que 
estava nuu i tenia un objecte a 
la gola. La unitat d’investigació 
dels Mossos es va fer càrrec de 
l’assumpte per mirar d’esclarir les 
circumstàncies de la mort.

El cos el va trobar una unitat 
policial en adreçar-se al pis amb 
motiu d’una denúncia. A l’interi-
or del pis van trobar el cadàver en 
estat inicial de descomposició ja 
que la calefacció estava encesa. 

Els forenses treballen per con-
firmar la seva identitat i la causa 
de la mort. Tot apunta, però, que 
es tractaria de l’inquilí del pis, 
Josep Maria S. F., d’uns 60 anys, 

molt conegut al municipi ja que 
va ser director de la ràdio d’Artesa 
de Segre. Al tancament d’aquesta 
edició encara no hi havia cap per-
sona detinguda relacionada amb 
aquest cas.

D’altra banda, aquesta setma-
na, l’Audiència de Lleida ha absolt 
Josep S. G. dels delictes d’homi-
cidi i de temptativa d’homicidi 
pel crim d’Alfarràs en aplicar-li 
l’eximent completa d’anomalia 
psíquica. La Sala es va pronunci-
ar després que el jurat popular va 
declarar per unanimitat culpable 
l’home d’haver matat a ganiveta-
des un veí d’Alfarràs de 56 anys.
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Lleida 
REDACCIÓ
El pont d’aquests dies provoca la 
major mobilitat per les carrete-
res i els accidents viaris de tràn-
sit. Així, els Bombers de la Gene-
ralitat van informar de diversos 
incidents al territori durant la 
jornada d’ahir. A les 5.59 hores 
al terme municipal de Salàs de 
Pallars (Pallars Jussà), a la carre-
tera C1477, quilòmetre 62,8 es va 

produir un accident amb un sol 
vehicle implicat. Segons els ser-
veis d’emergència van traslladar a 
una persona a un centre sanitari 
amb caràcter de ferit lleu. 

A més, a les 6.59 hores, dos 
vehicles van xocar al municipi 
de Vinaixa (les Garrigues), a la 
N-240, en el punt quilomètric 63. 
L’impacte va causar dues perso-
nes ferides, un a un turisme i un 
altre ocupant de l’altre vehicle. A 

les 9.37 hores, a la localitat de So-
ses (Segrià), un para-xocs d’un ve-
hicle va sortir cremant a l’autopis-
ta 132,8 i els quatre ocupants del 
cotxe van resultar il·lesos i que 
van poder sufocar el fum amb 
l’ajuda d’un extintor.

D’altra banda, a les 10.48 ho-
res, un turisme va patir una sor-
tida de via a la carretera C1412B, 
quilòmetre 57, al terme muni-
cipal de Tremp (Pallars Jussà). El 

Quatre ferits en accidents a 
Tremp, Vinaixa i Salàs de Pallars

sinistre va causar ferides lleus a 
una persona que va ser atesa pels 
serveis sanitaris al lloc dels fets 
encara que no va haver de ser 
traslladada a l’hospital. A més, un 
vehicle va bolcar a les 13.49 ho-
res al municipi de Talarn (Pallars 
Jussà). Segons els Bombers, una 
dotació es va desplaçar fins el lloc 
dels fets, a la carretera C13, qui-
lòmetre 18, i cap persona va re-
sultar ferida.

 Durant la tarda, un altre ac-
cident es va produir a la C1412B 
a Isona i Conca Dellà (Pallars Jus-
sá) i una dotació dels Bombers es 
va desplaçar però no van haver 
d’atendre cap persona.

FOTO: ACN/ Imatge dels 
treballadors de la funerària 

Apaguen dos 
contenidors 
en flames a 
Miralcamp i 
Lleida
Els Bombers de la Generalitat 
van apagar dos contenidors 
en flames. L’avís del primer es 
va donar a les 23.41 hores a la 
capital del Segrià, d’un conteni-
dor al Passeig de Ronda 9. Fins 
al lloc dels fets es va desplaçar 
una dotació dels Bombers. A 
més, a les 9.59 hores es va re-
bre l’avís d’un altre contenidor 
cremant-se, aquest cop a Mi-
ralcamp (Pla d’Urgell). Tots dos 
incidents no van causar perso-
nes ferides ni danys a un altre 
mobiliari urbà.

Cremen la runa 
en un descampat 
al carrer Ferran el 
Catòlic de Lleida

Escombraries apilades van sor-
tir cremant en un descampat 
de la ciutat de Lleida. L’avís es 
va rebre a las 15.06 hores i fins 
al lloc dels fets, una zona pro-
pera al carrer Ferran el Catòlic, 
es va desplaçar una dotació 
dels Bombers de la Generalitat. 
El foc va cremar un total de 15 
metres quadrats de la zona i 
cap persona es va veure afecta-
da per l’incident.

ANUNCIO DE LIQUIDACIÓN
Conforme a lo dispuesto por el artículo 
74.2 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas, se pone en conocimiento 
que la Cooperativa COOPESERVI 
SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD 
COOPERATIVA, con CIF F-25728312 
en la Asamblea General celebrada en 
fecha 05 de diciembre de 2018 aprobó 
por unanimidad el informe de gestión, el 
balance final de liquidación y el proyecto de 
adjudicación del haber social:
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN A 
05/12/2018
ACTIVO:
-Tesorería   1.138,52€
TOTAL ACTIVO:  1.138,52€
PASIVO:
-Capital   0,00€
-Reservas distribuibles  3.138,52€
-Previsión gastos liquidación -2.000,00€
TOTAL PASIVO  1.138,52€.
PROYECTO DE ADJUDICACIÓN DEL 
HABER SOCIAL: se destina el haber social 
de la cooperativa a reparto entre los socios.
En Lleida a 5 de diciembre de 2018.
D.Jesús Mongay Tort, Liquidador.

ANUNCI
Aprovació Inicial Projecte d’Urbanització 
PM-3- Catalana de Farratges.
La Junta de Govern Local, en sessió 
de 15 de novembre de 2018 va aprovar 
inicialment el Projecte d’Urbanització que 
afecta l’àmbit d’actuació del Pla de Millora 
Urbana -PM-3- Catalana de Farratges,  de 
conformitat amb els articles 89.6 i 119.2.c) 
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a 
informació pública per termini d’un mes, 
comptat des de l’endemà al de publicació 
del present anuncio en el Butlletí Oficial de 
la Província de Lleida.
Així mateix, estarà a la disposició dels 
interessats a la seu electrònica d’aquest 
ajuntament. 
Durant dit termini podrà ser examinat per 
qualsevol interessat en les dependències 
municipals perquè es formulin les 
al·legacions que s’estimin pertinents.
Ivars d’Urgell, 26 de novembre de 2018
L’alcaldessa
Montserrat Coma Ribera

Ajuntament de la Vila
d’Ivars d’Urgell

ANUNCI
Aprovació Inicial Projecte de 
Reparcel·lació del Pla de millora Urbana 
(PM-3).- Catalana de Farratges.
Aprovat inicialment Projecte de 
Reparcel·lació del Pla de millora Urbana 
(PM-3).- Catalana de Farratges  per la 
Junta de Govern Local, en sessió de 
data 15 de novembre de 2018, de 
conformitat amb l’article 119.2.c) del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a 
informació pública pel termini d’un 
mes, a comptar des de l’endemà al de 
publicació del present anunci en aquest 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Així mateix, estarà a la disposició dels 
interessats a la seu electrònica d’aquest 
ajuntament. 
Durant dit termini podrà ser examinat 
per qualsevol interessat en les 
dependències municipals perquè es 
formulin les al·legacions que s’estimin 
pertinents.
La iniciació de l’expedient de 
Reparcel·lació  implica, de conformitat 
amb l’article 73 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, la suspensió de les llicències 
de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament 
de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets 
i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació 
sectorial.
Ivars d’Urgell, 26 de noviembre de 2018
L’alcaldessa
Montserrat Coma Ribera

Ajuntament de la Vila
d’Ivars d’Urgell
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