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Josep Ibarz, condemnat a 
9 anys d'inhabilitació per 
les contractacions 'a dit' 
La sentència veu culpable a l'alcalde d~acelles 
d'un delicte continuat de prevaricació administrativa 
Lleida 
Ó. BUETAS / J. CASTELLÀ 

El jutjat penall de Lleida ha con
demnat a 9 anys d'inhabilitació 
per un delicte continuat de pre
varicació administrativa a l'alcal
de d'Almacelles, Josep lbarz. En 
aquest sentit, cal indicar que el 
jutge l'inhabilita pel càrrec d'al
calde, tinent d'alcalde, regidor o 
qualsevol altre càrrec electe en 
un govern municipal, autonòmic 
o estatal. De fet, la sentència té 
un total de 95 pàgines i en ella es 
considera provat que va interve
nir en la contractació d'una des
ena de persones 'a dit'. 

Segons la sentència, l'any 
2005 va ser l'últim cop que es 
van publicar al DOGC i al BOP les 
vacants a l'Ajuntament d'Alma
celles, que es van fer convocatò
ries públiques i que van entrar 7 
persones a treballar al consistori 
després d'haver superat un con
curs-oposició. Tot i això, la plan
tilla de l'Ajuntament d'Almacelles 
es va incrementar "de manera 
éontinuada", passant de 54 tre
balladors el 2005 als 107 el 2015. 
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A més, el jutge considera pro
vat que va ser lbarz qui va signar 
mitjançant decret d'alcaldia la 
contractació de diverses perso
nes. L'alcalde "va dictar els de
crets i va signar els contractes 

laborals" sent coneixedor que 
es feien "sense un procediment 
públic d'oferta i selecció" i que 
vulneraven els principis constitu
cionals d'igualtat, mèrit i capaci
tat així com el de publicitat. "Han 
quedat verificats els vincles fami
liars, d'amistat, professionals i po-

El Consell Comarcal del 
Pallars Jussà s'oposa a la MAT 
promoguda per Forestalia 

lítics de l'encausat amb els treba
lladors contractats", argumenta. 
Tampoc no ha quedat acreditada 
la urgència en les contractacions. 

Després de conèixer la sentèn
cia, l'alcalde d'Almacelles, Josep 
lbarz, va confirmar que la recor
rerà. "Ho recorrerem amb la tran-

quil-litat i la convicció que hem 
fet les coses bé", va assegurar. De 
fet, té 10 dies per recórrer la sen
tència a l'Audiència de Lleida. En 
aquest sentit, va etzibar que "no 
tinc cap amic coHocat a dit" i va 
qualificar "d'injusta" la sentència. 
Fins que no hi hagi una sentència 
ferma, lbarz no es planteja "dei
xar el càrrec" d'alcalde, perquè 

• 

El batlle no 
es planteja 
deixar el 

' seu carrec 

entén que "recórrer té el ma
teix valor que la sentència" i que 
"m'ho permet la llei". 

Per la seva banda, el grup 
d'ERC a Almacelles va exigir ahir 
a l'alcalde que "dimiteixi". Ignasi 
Comella, portaveu municipal, va 
lamentar "la· imat¡e pública que 
s'està difonent d'Almacelles" i va 
demanar que "per dignitat da
vant de la ciutadania abandoni 
l'alcaldia". A més, va recordar que 
fa més de 16 anys que el seu grup 
reclama "més transparència". 

Els grups comarcals d'ERC, Junta i 
Candidatura de Progrés del Con
sell Comarcal del Pallars Jussà van 
aprovar ahir per unanimitat una 
moció en contra de la línia elèctri
ca de molt alta tensió (MAT), pro
moguda per Forestalia, seguint el 
posicionament dels alcaldes i de 
l'alcaldessa dels municipis afec
tats: Tremp, Castell de Mur, Gavet 
de la Conca i Isona i Conca Dellà. 
En aquest sentit, es considera 

que el traçat és totalment inade
quat per les afectacions mediam
bientals, la proximitat a nuclis de 
població, així com a diversos ele
ments patrimonials. "La comar
ca del Pallars Jussà ja ha fet amb 
escreix la seva aportació de pas 
de línies elèctriques alhora que 
és un dels territoris amb major 
producció d'energia renovable, 
concretament, d'energia elèctrica 
d'origen hidràulic", van dir. 
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El cos trobat 
semienterrat 
a Albesa és 
d'un home 
L'autòpsia que s'ha practicat al 
cos sense vida que va ser tro
bat semienterrat pels Mossos 
el13 d'octubre a Albesa ha de
termi nat que és un home. Tot i 
això, encara no ha transcendit 
quina seria la seva edat, quant 
de temps fa que va morir ni les 
causes de la mort. Va ser un veí 
qui va donar la veu d'alerta des
prés de trobar una cama a prop 
del riu. La policia catalana va 
activar llavors la unitat canina i 
van ser els gossos els que van 
localitzar la resta del cos semi
enterrat. Segons les primeres 
investigacions, no es descarta 
que es tracti d'un homicidi. 

Un foc_calcina 
1,2 hectàrees de 
matolls a Sant 
Martí de Maldà 
Un incendi va cremar ahir una 
superfície total d'1,2 hectàre
es de matolls a Sant Martí de 
Maldà, nucli pertanyent a Sant 
Martí de Riucorb. En aquest 
sentit, els serveis d'emergènci
es van ser alertats que s'havia 
originat un foc prop d'on es tro
ben les piscines. Es va activar el 
corresponent protocol i es va 
desplaçar els Bombers. A Ciuta
dilla van apagar una crema que 
s'havia descontrolat. 

Dos ferits lleus en 
un xoc entre un 
tractor i un cotxe a 
la C-12, a Llardecans 
Dues persones van resultar ahir 
ferides de caràcter lleu en un 
accident entre un tractor i un 
turisme que es va produir al 
quilòmetre 108,9 de la C-12, al 
terme de Llardecans. Va succeir 
a les 7.31 hores i van ser tras
lladades a l'Arnau de Vilanova. 

Desallotjat un 
edifici de Taüll per 
un incendi en un pis 
Els veïns d'un edifici situat en 
el carrer de la Font de Taüll van 
ser ah ir desallotjats per un in
cendi que es va produir en el 
primer pis. Els serveis d'emer
gències van ser alertats a les 
18.01 hores i van cremar unes 
cortines i una porta per un 
cubells amb brases. 

cfarre
Resaltado



-nana MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE DE 2021 La 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar, envíenos s us datos adjuntando una fotografia y le complaceremos s in ningún V I D A S O C I A L 
cargo. No se publicaran fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberan entregarse a La Mañana, 48 horas antes del díade 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras ofici nas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat 

El lleidatà Custo presenta a Barcelona una 
col·lecció que mostra la força de la dona 
El dissenyador de Tremp va pre
sentar ahir a la passarel·la 080 
Barcelona Fashion I am the 
power, una coJ.Iecció que pretén 
mostrar la força que tenen les 

dones a l'interior. L'estil i la crea
tivitat de Custo es mostren en 
aquesta nova col·lecció formada 
per siluetes basades en allò ex
perimental que segueixen una 

paleta cromàtica inspirada en la 
lluentor i en colors com en negre, 
el vermell i el borgonya. "Dissen
yar una coHecció és com fer un 
trencaclosques", deia el lleidatà. 

Inici del festival de Mallorca 
La pel·lícula 'Pan de limón con semillas de amapolà, de Benito 
Zambrano, va inaugurar el Mallorca International Film Festival. 

Guard<) per Gutiérrez Caba 
!:actor Emilio Gutiérrez Caba va rebre l'Espiga d'Honor de la 
Seminci, que va dedicar "a les actrius que mai reben un premi". 

RTVE celebra els 65 anys 
El proper dijous es compliran 65 anys de la primera emissió de la 
televisió espanyola, que ha preparat una programació especial. 
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