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Detingut a Lleida per 
estafar el Govern d’Aragó 
amb l’electricitat

SUCCESSOS INVESTIGACIÓ

❘ lleiDa ❘ La Policia Nacional ha 
detingut dos homes, un dels 
quals a Lleida, com a presump-
tes autors d’un delicte d’estafa 
i falsedat documental per haver 
canviat de companyia elèctrica, 
de forma fraudulenta, els sub-
ministraments d’electricitat de 
diferents centres i entitats con-
tractats pel Govern d’Aragó.

La investigació va començar 
al juny, quan el departament 
de Vertebració del Territori va 
detectar diversos talls de llum 
en serveis dependents de l’exe-
cutiu autonòmic com ajunta-
ments, centres socials o centres 
sanitaris, entre d’altres. De les 
investigacions que es van por-
tar a terme, es va determinar 
l’existència de dos comercials 
pertanyents a subcontractes de 
companyies comercialitzadores 

d’electricitat que havien realit-
zat els canvis de titularitat de 
manera fraudulenta. Pel que 
sembla, aquests dos individus 
havien obtingut comissions per 
realitzar contractacions i canvis 
de titularitats donant d’alta de 
forma telemàtica els contractes 
de subministrament, amb l’ús de 
carteres de clients que havien 
generat prèviament amb la seua 
activitat professional. 

El Grup de Delinqüència Eco-
nòmica de Saragossa va aconse-
guir identificar els presumptes 
responsables de les falses con-
tractacions, per les quals hau-
rien arribat a cobrar uns 1.500 
euros en comissions cadascun. 
Un d’ells es trobava a Lleida i 
l’altre a la localitat asturiana 
d’Avilés, i van procedir a la se-
ua detenció.

el jutge cancel·la un  
deute de 65.000 euros  
a un veí de l’alt Urgell

TRIBUNALS SENTÈNCIA

redacció
❘ lleiDa ❘ El jutjat de Primera Ins-
tància 6 de Lleida ha cancel·lat 
un deute de 65.000 euros a un 
veí de la Seu d’Urgell que s’ha 
acollit a la llei de Segona Opor-
tunitat. Es tracta d’un home 
que tenia un negoci d’hosta-
leria. “A causa de les despeses 
va sol·licitar un primer prés-
tec al BBVA. Els interessos 
eren molt elevats i, malgrat 
que intentava pagar-ho tot, la 
quantia no disminuïa. Poste-

riorment, va sol·licitar un al-
tre préstec al Banc Sabadell i 
algunes targetes de crèdit per 
atendre els pagaments endar-
rerits. A finals del 2019 va 
haver de continuar el negoci 
ell sol i reduir les despeses. A 
causa de la crisi sanitària, la 
facturació va disminuir més 
d’un 70 per cent, per la qual 
cosa finalment el deutor es va 
veure en l’obligació de deixar 
de pagar els préstecs per poder 
seguir abonant les factures”, 
expliquen els seus lletrats, de 
Repara tu Deuda Abogados. 
Aquest mateix jutge ha con-
donat un deute de 47.513,65 
euros que havia contret un 
hostaler del Pla d’Urgell ar-
ran del tancament d’un negoci 
de restauració (vegeu SEGRE 
de dijous).

Segona oportunitat

el magistrat del jutjat de 

Primera instància 6 de 

lleida li aplica la llei de 

Segona Oportunitat

Ferit un nen 
atropellat  
a la Seu

TRÀNSIT

❘ la SeU ❘ Un nen va resultar 
ferit ahir a la tarda en un 
atropellament a l’interior 
de la Seu d’Urgell. L’acci-
dent va tenir lloc a les 17.49 
hores a l’altura del número 
55 de l’avinguda Guillem 
Graell de la capital de l’Alt 
Urgell quan, per causes que 
es desconeixen, un vehicle 
va atropellar el menor. Con-
cretament, una de les rodes 
li va passar per sobre d’un 
peu. Fins al lloc van acudir 
dos ambulàncies del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
(SEM), que van atendre el 
nen in situ i, posteriorment, 
el van evacuar a l’hospital 
de la Seu. Va patir ferides de 
diversa consideració.

Impuls del 
català en el  
torn d’ofici

ADVOCATS

❘ barcelOna ❘ La consellera de 
Justícia, Lourdes Ciuró, va 
anunciar ahir que als pressu-
postos del Govern s’augmen-
tarà la partida de recursos 
per al torn d’ofici, especi-
alment per als que facin el 
procés judicial íntegrament 
en català. Ciuró va assegu-
rar que “tot aquell profes-
sional que vulgui actuar en 
català, tindrà ostensiblement 
més recursos econòmics que 
l’estimulin a fer-ho”. Ho va 
dir a l’acte d’entrega del 
XVI Premi Agustí Juandó i 
Royo, que atorga el Consell 
de l’Advocacia Catalana i que 
va ser per a la lletrada Rut 
Carandell.

Marxa enrere 
amb les grues  
de carretera

TRÀNSIT

❘ maDriD ❘ El director general 
de Trànsit, Pere Navarro, ha 
enviat un escrit a l’Associ-
ació Nacional d’Empreses 
d’Auxili a la Carretera en 
què confirma la retirada 
de la modificació del Reial 
Decret de Grues d’Auxili en 
Vies Públiques davant de les 
mobilitzacions convocades 
per aquesta associació i l’Ali-
ança Nacional d’Auxili a la 
Carretera. Denunciaven que 
la modificació representava 
“una ruïna per al sector”, 
perquè obria la porta a la lliu-
re contractació de qualsevol 
persona per realitzar un tre-
ball professional de risc sense 
coneixement per fer-ho.

imatge de dos dels gossos que estaven abandonats al pati de la casa.

mOSSOS D’eSqUaDra

redacció
❘ vila-Sana ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra de la Unitat Regional de 
Medi Ambient (URMA) van 
denunciar penalment la setma-
na passada una jove de 23 anys 
com a presumpta autora d’un 
delicte de maltractament animal 
a Vila-sana. Els fets es remunten 
al passat 15 de setembre, quan 
es va rebre un avís per la pre-
sència d’uns gossos abandonats 
a l’interior d’una casa del carrer 
de la Palma d’aquesta localitat 
del Pla d’Urgell, així com d’una 
pudor que envaïa tot el carrer.

Els agents van anar al lloc 
i, inicialment, van veure qua-
tre gossos a l’interior del jardí 

d’una casa. Una vegada a dins, 
van comprovar el mal estat i 
desordre en el qual es trobava 
el recinte i, a més, van localit-
zar dos gossos morts, un cadell 
i un adult. Un ja estava en un 
avançat estat de descomposició 
i presentava lesions compatibles 
amb mossegades. Els policies 
no van trobar ni aigua ni men-
jar a disposició dels animals i, 

Imputen una dona per maltractar 
gossos en una casa de Vila-sana
Van localitzar quatre animals en pèssimes condicions i dos més que estaven morts 
|| Feia dies que estaven abandonats i no tenien menjar ni aigua per beure

FAUNA DELICTE

en col·laboració amb els veïns, 
se’ls van facilitar, ja que feia dies 
que no s’alimentaven. De fet, tot 
apuntava que s’havien alimentat 
dels animals que havien mort. 
Finalment, i gràcies a les gesti-
ons de l’ajuntament de Vila-sa-
na, una entitat es va fer càrrec 
dels gossos.

Per tot plegat, la Unitat Regi-
onal de Medi Ambient va obrir 

diligències per determinar qui 
era la persona responsable dels 
animals. Gràcies a les gestions 
practicades, van contactar 
amb una dona que va reconèi-
xer que vivia a la casa, però 
feia dies que no s’hi trobava 
i que, teòricament, una altra 
persona havia de fer-se càr-
rec de cuidar els animals, però 
no va voler facilitar les dades. 

Por tot això, el dia 28 de se-
tembre li van prendre decla-
ració com a presumpta autora 
d’un delicte de maltractament 
animal. 

Al juliol, la Guàrdia Urbana 
de Lleida va imputar per mal-
tractament un veí per suposades 
pallisses a diversos gossos de la 
seua propietat, les imatges de les 
quals es van fer virals.

SenSe col·laborar

la investigada, de 23 anys, 

no va voler facilitar el nom 

de la persona que s’havia de 

fer càrrec de les mascotes


