
Demanen tres anys de 
presó per quedar-se 
80.000 € d’una comunitat 
de propietaris de Bell-lloc
La dona la gestionava i està acusada 
d’un delicte d’apropiació indeguda
Fiscalia demana tres anys 
de presó per una veïna de 
Bell-lloc acusada de quedar-
se  diners de la comunitat 
de propietaris que ella 
gestionava.

Lleida
ÓSCAR BUETAS
Una veïna de Bell-lloc serà jutja-
da demà a l’Audiència Provincial 
de Lleida, a partir de les 9.30 ho-
res, en ser acusada d’un delicte 
d’apropiació indeguda, ja que se-
gons Fiscalia va augmentar el seu 

patrimoni amb els diners proce-
dents dels comptes d’una comu-
nitat de propietaris de la Urbanit-
zació Vinyes Velles de la localitat, 
entre el 2004 i el maig de 2015. 
Per aquest motiu, el ministeri 
fiscal demana que se li imposin 
tres anys de presó i una multa de 
3.000 euros, a més de retornar 
els diners que considera que es 
va apropiar i que no ha retornat.

En aquest sentit, segons el 
ministeri públic, l’acusada, “amb 
l’ànim d’enriquiment il·lícit”, des 
del 2004 va anar realitzant de ma-

nera continuada diverses extrac-
cions de diners que no correspo-
nien a despeses de la comunitat i 
que van passar a formar part del 
seu patrimoni, fins que arribar a 
la quantitat de 79.863,12 euros, 
quantitat per la que reclama la 
comunitat de veïns. 

La fiscalia sol·licita que se li 
imposin tres anys de presó, una 
multa de 3.000 euros per un de-
licte d’apropiació indeguda i que 
indemnitzi la comunitat de pro-
pietaris amb 61.863,12 euros, ja 
que ja ha retornat 18.000 euros.
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Els Agents Rurals van denun-
ciar recentment una personar 
que estava pensant en una zona 
prohibida a Ivars de Noguera. 
En aquest sentit, segons van ex-

plicar ahir els members del cos 
a través de les xarxes socials, 
està prohibit pescar 50 metres 
amunt i avall de les escales o 
passos de peixos.

Denuncia dels Agents Rurals 
per pescar en zona prohibida

FOTO: Agents Rurals / Els fets van tenir lloc a Ivars de Noguera

Una escaladora, ferida greu en 
patir una caiguda de 20 metres 
a la via Collegats, al Baix Pallars
El rescat va ser força complicat pel lloc on es trobava
Efectius del GRAE de 
Bombers, Pompièrs d’Aran 
i Bombers d’Andorra van 
rescatar ferida greu una 
escaladora a la via Collegats.

Lleida
REDACCIÓ
Una escaladora va resultar ferida 
de caràcter greu el diumenge en 
caure quan es trobava fent la via 
Collegat, a Paret del Pessó, al mu-
nicipi de Baix Pallars. En aquest 
sentit, els serveis d’emergències 
van ser alertats de la incidència a 
les 19.25 hores i, ràpidament, fins 
al lloc dels fets es van desplaçar 
els efectius del Grup d’Actuacions 
Especials (GRAE) dels Bombers 
de la Generalitat, els Pompièrs 
d’Aran i un helicòpter dels Bom-
bers d’Andorra, que posterior-
ment la va evacuar a l’Hospital 
de la Vall d’Hebron de Barcelona. 
Segons van explicar els efectius 

FOTO: Bombers / El rescat de l’escaladora va ser complex

que es van desplaçar a la zona, 
un total de set dotacions perta-
nyents als diferents cossos, es va 
tractar d’un rescat difícil. La dona 
es va quedar penjada a una altu-
ra de 300 metres després de patir 

una caiguda amb corda d’uns 20 
metres. En aquest sentit, els efec-
tius van rapelar des de dalt de la 
muntanya fins a la persona ferida 
i van fer instal·lació de cordes per 
remuntar-la fins al cim.

Rescaten sana 
i estàlvia una 
persona perduda 
a la Val d’Aran

Els Bombers de la Generalitat 
van rescatar sana i estàlvia una 
persona que ahir per la nit que 
s’havia perdut a la Val d’Aran.  
Emergències van ser alertada 
a les 21.43 hores del diumen-
ge que la citada persona s’ha-
via perdut. Ràpidament es va 
activar el corresponent i es van 
desplaçar dues dotacions dels 
Bombers, que la van trobar a 
les 00.00 hores.

Extingeixen 
incendis en 
tres vehicles 
a Sidamon, 
Sort i Golmés

Jutgen el veí de 
Bellpuig acusat 
de torturar i 
abusar dels 
seus germans

Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un petit incen-
di que es va originar en un ca-
mió que circulava pel quilòme-
tre 430 de l’A-2, a Sidamon. De 
fet, el vehicle de gran tonatge 
treia fum que van arribar els 
efectius del cos. Per altra ban-
da, també es va cremar part 
d’un camió d’escombraries al 
carrer Torrent de Pietat de Sort, 
a les 16.20 hores. Finalment, al 
quilòmetre 490 de l’A-2, a Gol-
més es va cremar un altre vehi-
cle. Cal destacar que en cap cas 
van haver-hi ferit.

El jutjat penal 3 de Lleida aco-
llirà avui, a partir de les 9.30 
hores, el judici contra un veí 
de Bellpuig acusat de torturar 
i abusar dels seus germans. 
Fiscalia demanarà per penes 
que poder arribar als 9 anys de 
presó, ja que suposadament 
hauria torturat dos germans i 
tres germanastres, a més d’ha-
ver abusat sexualment de dos 
d’ells. L’acusa de set delictes: 
cinc de violència domèstica per 
cadascuna de les víctimes i dos 
de delictes d’abusos sexuals 
continuats.

COOPERATIVA AGRO GIFI, SCCL – 
CIF F25690819

ANUNCI sobre dissolució i liquidació 
de la Cooperativa

S’informa que en Assemblea General 
Extraordinària de la cooperativa, 
degudament convocada i celebrada el 
31 d’agost de 2018, al domicili social, es 
va adoptar per unanimitat entre altres 
els acords següents:
1. Aprovar la dissolució i liquidació 
de la cooperativa d’acord amb el que 
s’estableix en l’article 102 de la Llei 
12/2015, del 9 de Juliol, de Cooperatives 
de Catalunya.
2. Procedir al nomenament del 
liquidador: Joan Giro Lladonosa.
3. Facultar als liquidadors perquè 
realitzin les gestions necessàries per a 
la inscripció dels esmentats acords en el 
Registre de Cooperatives de Catalunya.
La documentació relativa als acords 
està dipositada en el domicili social a 
disposició de les persones interessades.
Alguaire, 1 de Setembre de 2018
Joan Giro Lladonosa
Liquidador

cfarre
Resaltado
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