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SUCCESSOS DICTAMEN 

La Generalitat rebutja rescabalar les famílies 
dels rurals assassinats amb 777~321 euros .. 

A. GUERRERO/H.CULLER~ 
I LLEIDA I La Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat ha 
desestimat la indemnització de 
777.321,46 euros que les famí
lies dels dos agents rurals as
sassinats a Aspa per un caçador 
el2017 reclamaven a la conse
lleria d'Agricultura en concepte 
de responsabilitat patrimonial. 
Concretament, les famílies de 
Xavier Ribes i David Iglesias 
van presentar la reclamació a 
l'entendre que la seua mort va 
ser "conseqüència de la falta de 
mesures de seguretat i protecció 
facilitades pel departament en 
l'exercici de les seues funcions 
com a agents rurals davant de 
persones armades", per la qual 
cosa es va produir una omissió 
en matèria de riscos laborals. 
També afirmaven que hi va 
haver "inactivitat del departa
ment, ja que eren coneixedors 
d'altres supòsits de risc succe
its en el passat sense que adop
tessin canvis en els protocols 
d'actuació". En aquest sentit, les 
famílies van argumentar que, 

FAUNA 

veniment lesiu molt difícil de 
prevenir". La comissió afegeix 
que "igual que els agents no 
van tenir temps d'haver avisat 
amb els seus equips, es pot tenir 
per gairebé cert que tampoc no 
haurien pogut utilitzar les seues 
armes, i quant a la presència hi
potètica d'un tercer agent, s'ha 
de tenir present que el caçador 
va disparar tres vegades abans 
de recarregar l'arma a fi de re
matar-ne un". 

Imatge d'arxiu de l'homenatge als rurals assassinats a Aspa. 

Finalment, assegura que 
"un fet delictiu tan greu i ines
perat, sense precedents al Cos 
d'Agents Rurals, per una perso
na sobre qui l'Administració no 
té deures intuïtius o de vigilàn
cia, és la causa adequada i prò
xima del dany", per la qual cosa 
no hi ha un possible nexe causal 
amb una eventual omissió de 
l'Administració. "Altrament, 
s'estaria convertint l'Adminis
tració en una companyia d'as
segurances universal de qualse
vol dany" i que és rebutjada per 
la jurisprudència del Tribunal 
Suprem. 

si s'haguessin adoptat mesures 
com la de facilitar armilles anti
bales i patrullar amb un agent 
armat extra, "no s'hauria pro
duït el fatal desenllaç". A més, 
van recordar que el protocol 
d'actuació va canviar dos dies 
després de la tragèdia. 

Tanmateix, la Comissió Jurí
dica Assessora, determina que 
els fets provats "evidencien que 
la producció del dany es deu a 
la intervenció determinant d'un 
tercer -el caçador-, aliè al fun
cionament del servei públic", 
de forma que va ser "un esde-

SUCCESSOS MOSSOS 

Dos detinguts per sengles 
robatoris a Guissona i Lleida 
I GUISSONA I Els Mossos d'Esquadra 
van detenir dimecres aGuisso
na un jove com a presumpte au
tor d'un delicte de robatori amb 
força i un furt. 

La mateixa matinada, al carrer 
Ramon Llull, també van robar 
una bicicleta. 

• L'Audiència de Lleida 
va condemnar a 45 anys 
de presó Ismael Rodrí
guez Clemente, el caçador 
de 31 anys que va assassi
nar a trets dos agents ru
rals de Lleida al vedat de 
caça d'Aspa el21 de gener 
del2017. L'Audiència li va 
imposar 22 anys per cada 
assassinat i un per tinença 
iHícita d'armes. També va 
fixar en 1.077.473 euros 
la responsabilitat civil 
pels danys causats a les 
famílies de les víctimes. 
Part de la indemnització, 
300.000 euros, ha hagut 
de ser assumida per la 
companyia d'asseguran
ces, segons va establir el 
TSJC. . 

TRÀNSIT 

Tallada I'A-14 a 
Torrefarrera per 
un accident 

Moment en què el bomber va treure el gos de l'aigua. 

La detenció és el resultat 
d'una investigació iniciada el 
28 d'agost passat, després de 
tenir coneixement que en un 
pàrquing comunitari del car
rer Sant Pol algú havia sostret 
una motocicleta i una bicicleta. 

D'altra banda, la policia cata
lana va detenir dimecres a Llei
da un home de 44 anys acusat de 
robar dilluns un televisor i una 
màquina talladora d'embotits 
d'un menjador social del carrer 
Panera. El presumpte lladre va 
ser localitzat i detingut al carrer 
Cavallers. 

I TORREFARRERA I L'A-14 va estar 
tallada ahir a la tarda durant 
gairebé dos hores i en direc
ció Lleida arran d'una col·li
sió entre un turisme i una 
furgoneta i que es va saldar 
amb dos persones ferides . 
D'altra banda, tres persones 
van resultar ferides lleus en 
una coHisió entre dos vehi
cles entre Coll de Nargó i 
Montanissell. 

~escaten un gos 
que va caure en 
un canal a Gavet 
I GAVET DE LA CONCA I Els Bombers 
de la Generalitat van rescatar 
dimecres a la tarda un gos que 
havia caigut dins del canal aGa
vet de la Conca, al Pallars Jussà. 
Al lloc van acudir dos dotacions 
després de rebre l'avís passa
des les 19.00 hores. El gos va 
caure dins del canal en el tram 
que passa per Fontsagrada i va 
quedar atrapat en una reixa. 
Un dels bombers es va posar 
un vestit de bussejador mentre 
els seus companys l'asseguraven 
amb corda des de l'exterior. El 
gos va poder ser rescatat sa i 
estalvi i va poder ser recuperat 
pelseuamo. 
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Ajuntament de 
Clariana de Cardenet 

Anunci d'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic en sòl no urttanitza-
ble per l'ampliació de la pedrera "Joan" R.M. núm. 5320 per aprofitament 

de gres al lM de Clariana de cardener 

En compliment de l'article 85.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/201 O, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública l'acord del Ple 
de l'Ajuntament de data 27 de maig de 2020, d'aprovació inicial del Pla Especial 
Urbanístic en sòl no urbanitzable per l'ampliació de la pedrera "Joan" A.M. núm. 
5320 per aprofitament de gres al tm de Clariana de Cardener (Lleida), pel termini 
d'un mes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler 
d'edictes de l'Ajuntament, al tauler electrònic (e-TAULER) i a un dels diaris de més 
divulgació en l'àmbit municipal i a la pàgina web municipaL 
Simultàniament al tràmit d'informació pública, se sol·licitarà els informes als 
. Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials. 
Durant aquest període qualsevol interessat podrà consultar l'expedient a la secreta-
ria de l'ajuntament en dies laborables de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, 
perquè formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. 

Clariana de Cardener, 18 d'agost de 2020 
Albert Bajona i Mascaró, alcalde 

m Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
s.n.. f • rt"4'1Ai5 a L lllda 

EDICTE 

la Comissió d'Urbanisme d'Aran, en la sessió de 4 d'agost de 2020, va adoptar, entre 
d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació: 

1. Aprovar inicialmenl el Pla director urbanístic de les activitats de càmping redactat per 
la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori pel que fa al territori de l'Aran. 

2 Exposar l'expedien! del POU de les 'activitats de càmping i el corresponent estudi 
ambiental estratègic, a infom1ació pública pel termini de 45 dies, a comptar de l'endemà 
de la darrera publicació obligatòria, mitjançant la publicació d'un edicte al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i la inserció d'un anunci en dos dels diaris de premsa periòdi-
ca de més divulgació en l'àmbit territorial d'Aran objecte d'aque~ planejament, la pàgina 
web del Departament de Tenitori i Sostenibilitat www.gencatcatltenitori, i al Tauler 
electrònic dè la Generalitat https://tauler.seu.catlinici.do?idens=1 a fi que es puguin 
presentar les al·legacions oportunes. En cas que la infom1ació pública coincideixi 
totalment o parcialmenl amb el mes d'agost, el termini s'amplia en un mes, d'acord amb 
la Disposició addicional desena del TRLUC. 

Ueida, 14 de setembre de 2020 
la secretària de la Comissió d'Urbanisme d'Aran 
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