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TRIBUNALS JUDICI 

L'alcalde d'Almacelles nega contractes 
a dit i responsabilitza antics secretaris 
Josep Ibarz, que no va respondre a les preguntes de Fiscalia, afirma que no hi intervenia i que tots 
s'aprovaven a la junta de govern li Fiscalia demana deu anys d'inhabilitació per prevaricació 

A.GUERRERO 
I ALMACELLES I L'alcalde d'Alma
celles, Josep Ibarz, va negar 
ahir davant del jutge que ha
gués fet contractacions a dit, 
va afirmar que "hem estat molt 
curosos i jo no he intervingut en 
cap contractació" i va responsa
bilitzar antics secretaris. Ibarz, 
que va ser l'últim a declarar a 
la tercera sessió d'un judici que 
s'ha celebrat aquesta setmana 
al jutjat penal número 1 de Llei
da, es va negar a respondre a les 
preguntes de la Fiscalia i només 
ho va fer a les qüestions que li 
van plantejar el seu advocat i 
el jutge. El Ministeri Públic va 
mantenir la petició de condem
na de deu anys d'inhabilitació 
al considerar que va incórrer en 
un delicte continuat de prevari-

VISTIPLAU 

"No hauria firmat res 
que no tingués el 
vistiplau del secretari", 
va afirmar l'acusat 

cació administrativa (vegeu el 
desglossament), mentre que la 
defensa va demanar l'absolució. 

Ibarz va explicar que "totes 
les contractacions que es pro
posaven a la junta de govern 
s'anunciava al ban que es pen
javen als taulells, el regidor 
d'Hisenda i Recursos Humans 
feia les entrevistes i s'aprova
ven posteriorment a la junta i jo 
firmava el decret. El secretari 
no hi va posar mai cap objec
ció". En aquest sentit, va afe
gir que "no hauria firmat res 
que no tingués el vistiplau del 
secretari, que és realment qui 
mana en un ajuntament". Res
pecte a l'ús d'aquest sistema, 
va afirmar que "és la manera 

TRANSIT EMERGÈNCIES 

L'alcalde d'Almacelles, Josep lbarz (dreta), a l'entrar ahir als jutjats de Lleida. 

LES CLAUS 

Defensa. !:advocat d'lbarz va afirmar que l'alcalde no va influir 
en cap contractació i que, en la majoria d'ocasions, els candi
dats venien oferts pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) i eren el regidor de Recursos Humans i el secretari els 
encarregats dels processos de contractació. 

Testimonis. Empleats van afirmar que van ser entrevistats, que 
no tenien vinculació amb l'alcalde i que enllaçaven diferents 
contractes fins a ser fixos. 

més senzilla i ràpida". També 
va asseverar que no tenia cap 
familiar treballant al consistori 
i va justificar que l'augment de 
personal al consistori es va deu
re a "la transformació" que va 

viure Almacelles, que va pas
sar en pocs anys de 5.300 ha
bitants a més de 7.400. "Quan 
vaig arribar a l'alcaldia el2003, 
es funcionava com en un poble 
de 2.000 habitants i la contrac-

tació de personal era necessà
ria. Es feia segons plantejaven 
les diferents regidories", va 
argumentar en aquest sentit el 
primer edil. 

Abans de l'acusat va declarar 
l'extinent d'alcalde i regidor de 
Recursos Humans, que va afir
mar que les contractacions es 
consensuaven a la junta de go
vern, que Ibarz no hi intervenia 
i que era ell la persona que feia 
les entrevistes. L'exedil va ex
plicar que en molts casos només 
s'hi presentava un candidat. Al
tres treballadors*van explicar 
que van ser entrevistats i que 
enllaçaven contractes tempo
rals fins a ser fixos. El judici 
va quedar vist per a sentència. 

Motoristes ferits a les Garrigues i l'Alt Urgell 
Un ciclista va caure a Monferrer i hi va haver accidents de cotxe a Tremp i la Pobla 

REDACCIÓ 
I ELS OMELLONS I Dos motoristes 
van resultar ferits ahir al tenir 
sengles accidents a les Garri
gues i l'Alt Urgell. Un conduc
tor d'enduro es va trencar la 
clavícula en una caiguda en 
una zona de difícil accés entre 
els Omellons i l'Espluga Cal
ba. L'accident es va produir 
a les 11.46 hores i fins al lloc 
van acudir dos dotacions dels 
Bombers, que van traslladar el 
ferit fins a una ambulància. Va 
ser evacuat a l'hospital Arnau 

de Vilanova. A la tarda, a les 
17.03 hores, un motorista va 
tenir una sortida de via a la car
retera C-462 al seu pas per Josa 
i Tuixén. El ferit va ser evacuat 
a l'hospital de la Seu d'Urgell. 
Així mateix, un ciclista també 
va resultar ferit al caure a l'Alt 
Urgell, concretament a Mont
ferrer i Castellbò. L'accident 
es va produir a les 11.00 hores 
i va ser evacuat a l'hospital de 
la Seu d'Urgell. 

Per la seua banda, l'ocupant 
d'un cotxe va resultar ferit ahir 

a primera hora del matí en una 
sortida de via a la carretera N-
260 a la Pobla de Segur, al túnel 
de Sant Pere de les Maleses. A 
Vilamitjana, a Tremp, un cotxe 
també va sortir de la carretera 

SEGONA PASQUA 

Els Mossos faran 1.235 
controls aquest cap de 
setmana amb motiu 
de la Segona Pasqua 

i una persona va patir lesions 
lleus. 

D 'altra banda, Tr ànsit va 
anunciar ahir que aquest cap 
de setmana es portaran a terme 
1.235 controls d 'alcoholèmia 
i drogues, de distraccions, de 
velocitat i de transport a les 
carreteres de Catalunya amb 
motiu de la la Segona Pasqua ja 
que dilluns és festiu en moltes 
localitats com Barcelona. Sor
tiran fins a 535.000 vehicles i 
es preveuen retencions per ac
cedir a Andorra. 

''No s'ha acreditat 
cap procés 
selectiu'~ diu 
la fiscal 
• La fiscal va afirmar, 
després de mantenir la pe
tició de deu anys d'inhabi
litació per a Ibarz, que "en 
tot el judici no s'ha acredi
tat cap procés selectiu per
què no n'hi va haver. Es va 
incomplir amb la legalitat 
d'una manera palmària". 
En aquest sentit , va afe
gir que "no hi va haver 
publicitat, convocatòries 
ni selecció". Així mateix 
va afirmar que "qualse
vol contractació d'urgèn
cia necessita un informe 
que ho justifiqui i no n'hi 
ha cap". També va afegir 
que "van ser contractaci-

. ons arbitràries perquè les 
decidia l'alcalde i injustes, 
perquè no hi havia la pos
sibilitat de presentar-s'hi 
com estableix la llei". Fis
calia manté que ha que 
dat provat que Ibarz era 
el que decidia a- qui es 
contractava i va recordar 
als empleats de l'ajunta
ment que durant el judici 
van admetre que no van 
passar per cap concurs ni 
oposició pública per ocu
par el seu càrrec. L'ajun
tament d'Almacelles va 
passar de tenir 63 treba
lladors el2003 als 123 del 
2015. En aquest període, 
només hi va haver un con
curs públic. Fiscalia també 
va defensar l'escorcoll que 
van fer els Mossos i que 
la defensa demana anular 
coma prova. 

BOMBERS 

Incendis a la 
Pobla de Cérvoles, 
Rosselló i Balaguer 
I LA POBLA DE C. I Els Bombers 
de la Generalitat van treba
llar ahir a primera hora de 
la tarda en l'extinció d 'un 
incendi de vegetació a la Po
bla de Cérvoles. El foc es va 
declarar a les 14.58 hores i 
fins al lloc van acudir dos 
dotacions. 

D'altra banda, t res dota
cions van sufocar un foc de 
palla en un cobert a Rosselló 
a les 19.54 hores i a Balaguer 
es van calcinar uns 100 me
tres quadrats en un parc. 
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