22

17033

comarques

Segre
Diumenge, 6 de març del 2022

tribunals sentència

muntanya

Condemnen una asseguradora per
un foc en una casa de Castellserà

Rescaten una
senderista
ferida a
Mont-rebei

La companyia no volia pagar al·legant que va ser un “accident per fumador” || La
jutge fixa en 53.000 euros la indemnització a l’afectat pels danys ocasionats
❘ castellserà ❘ El jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de
Balaguer ha condemnat una
companyia d’assegurances a
indemnitzar amb 53.000 euros el propietari d’una casa de
Castellserà per cobrir els danys
ocasionats per un incendi que
hi va haver el 5 d’octubre del
2017. La jutge estima la demanda presentada pel propietari de
l’habitatge, representat pel lletrat Xavier Prats, i condemna la
companyia asseguradora de la
llar, que rebutjava indemnitzar
pels danys a l’entendre que l’incendi es va deure a “un accident
per fumador” i aquesta era una

Imatge del rescat.

❘ sant esteve ❘ Un helicòpter
dels GRAE dels Bombers de
la Generalitat va rescatar
ahir al migdia una excursionista que es va lesionar quan
feia una ruta pel congost de
Mont-rebei.
Els Bombers van ser alertats a les 12.40 hores i, al
tractar-se d’un lloc de difícil
accés, hi van acudir amb l’helicòpter. La ferida, una veïna
de Barcelona de 69 anys, va
ser portada fins a una ambulància, que la va evacuar a
l’hospital de Tremp. La senderista va patir una lesió al
turmell esquerre.

octubre del 2017

de les clàusules d’exclusió del
contracte.
El foc, que es va declarar la
matinada del 5 d’octubre de
2017 a Castellserà, va provocar l’ensorrament de la teulada
i va obligar a desallotjar els tres
veïns que hi havia a les dos plantes de l’immoble. Els Bombers
de la Generalitat van rebre a les
2.10 hores l’avís d’un incendi a

Estat en el qual va quedar la teulada de la casa després de l’incendi.

les golfes de l’habitatge situat
al número 71 del carrer de les
Eres. Hi van treballar vuit dotacions i no el van poder donar
per extingit fins a les 4.23 hores
de la matinada.

“Cobertura efectiva”
La jutge considera que “no
és necessari entrar a estudiar
la causa de l’incendi i el seu ori-

gen, per tal com la clàusula limitadora del risc no pot operar
en aquest cas. Hi ha, en qualsevol cas, cobertura efectiva
de l’entitat asseguradora”. En
aquest sentit, els Bombers no
van poder determinar la causa
de l’accident però, a manifestacions verbals d’un d’ells, “el
sinistre es podria haver originat
a causa d’una pila d’una joguina

o d’algun aparell electrònic que
estigués guardat a les golfes, o
bé per algun cable o per la presència de dissolvents”, segons
consta en la demanda. La jutge
fixa la indemnització total en
uns 53.000 euros, dels quals
38.000 es corresponen als danys
i 15.000, als interessos des de
la reclamació. La companyia ja
ha pagat.

trànsit emergències

Quatre ferits,
un de greu,
en un xoc a
la C-14 a Oliola

bombers ponts

La carretera va estar
tallada una hora

rurals

Denunciats per
anar amb motos de
neu camps a través
❘ el Pont de Suert ❘ Els Agents
Rurals han denunciat aquesta setmana un grup de persones que van ser sorpreses
circulant camps a través amb
cinc motos de neu a l’Alta
Ribagorça.
Els Rurals recorden que la
circulació motoritzada només es pot fer per les pistes
forestals existents, en una regulació que inclou les motos
de neu.

bombers

Revisen una
xemeneia a Sant
Joan de Vinyafrescal

a.g.b.

❘ oliola ❘ Quatre persones van resultar ferides, una de les quals
de caràcter greu, ahir al migdia en una col·lisió entre dos
vehicles a la carretera C-14 al
seu pas per Oliola, la qual cosa
va obligar a tallar la via durant
una hora, segons va informar
el Servei Català de Trànsit.
L’accident es va produir a les
12.59 hores quan, per causes
desconegudes, van xocar dos
cotxes. Al lloc del sinistre van
acudir dotacions dels Bombers
dels parcs de Ponts, Artesa de
Segre i Balaguer, tres ambulàncies i un helicòpter del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM)
i diverses patrulles dels Mossos

bombers grae

l. pedrós

a. guerrero

L’incendi va ocórrer el 5
d’octubre del 2017, es va
originar a les golfes i hi va
haver tres desallotjats

Va ser evacuada en
un helicòpter

Bombers i sanitaris, ahir durant el dispositiu d’emergència desplegat en l’accident.

d’Esquadra. A conseqüència de
l’impacte, un dels cotxes va acabar fora de la via. Els efectius
van haver de rescatar almenys
un dels ocupants, que va quedar atrapat. Els ferits van ser

evacuats a l’hospital Arnau de
Vilanova, un d’ells amb pronòstic greu, mentre que els altres
tres van patir ferides de diversa
consideració. El sinistre va obligar a tallar la carretera fins a les

14.00 hores, quan es va reobrir
un dels carrils.
D’altra banda, ahir al migdia
hi va haver cues de fins a dos
quilòmetres a l’N-145 per accedir a Andorra.

❘ la pobla ❘ Els Bombers de la
Generalitat van acudir ahir
a la tarda a Sant Joan de Vinyafrescal, nucli de la Pobla
de Segur, després de ser alertats d’un incendi de xemeneia
en una casa. L’avís es va rebre a les 18.30 hores i, quan
van arribar, el foc ja estava
apagat, per la qual cosa només van haver de revisar la
instal·lació. D’altra banda, hi
va haver petits focs de matolls a Alguaire vora l’N-230
i Sidamon a l’A-2.

Segre
Diumenge, 6 de març del 2022

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55
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Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

comarques

Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

energia polèmica

accessibilitat

Dos sentències fermes contra l’IVA de la
llum a la Vall Fosca encara no s’apliquen

Cotxe elèctric
per accedir a
Aigüestortes
des de Cavallers

El municipi demanarà l’execució al jutge i l’empresa diu que acatarà qualsevol sentència
j. barrull

r. ramírez

❘ lleida ❘ Dos sentències contra
l’IVA dels rebuts de la llum a
la Vall Fosca són fermes des
del gener però encara no s’apliquen. Els veïns que van guanyar aquests litigis contra Endesa han rebut des d’aleshores
factures en les quals aquest impost és fins a 25 vegades més
gran que l’import de l’energia
consumida. Així ho ha constatat l’ajuntament de la Torre
de Capdella, que demanarà
al jutjat de Tremp l’execució
d’aquestes sentències, més d’un
mes després que hagi expirat
el termini per recórrer-los.
L’empresa, per la seua part,
va assegurar que acata totes
les resolucions judicials.
Membres de l’ajuntament
es van reunir divendres amb
representants d’Endesa i els
van preguntar si aplicarien les

Imatge d’arxiu d’instal·lacions de la central de Capdella.

sentències que ja són fermes.
Segons la primera tinent d’alcalde, Neus Burgués (ERC),
els van respondre que no ho
farien: “Van dir que continuarien calculant l’IVA basant-se

en el preu voluntari per al petit
consumidor (PVPC)”, va explicar. Va afegir que els seus
interlocutors s’acollien a la
sentència del TSJC favorable
a l’empresa de l’any 2016 i a
a.v.

patrimoni

❘ la vall de boí ❘ L’ajuntament
de la Vall de Boí comprarà
un vehicle elèctric per facilitar l’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes des de
Cavallers.
Aquesta actuació s’emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística que es
va presentar aquesta setmana al municipi i que preveu
una inversió de dos milions
d’euros per als propers tres
anys.
És una de les iniciatives
destinades a promoure el
transport públic per accedir al parc i reduir l’impacte
ambiental i les aglomeracions, segons va explicar l’alcaldessa, Sònia Bruguera.
També es millorarà l’estacionament de Caldes, on
s’instal·laran plafons informatius. D’aquesta forma
s’evitarà la construcció d’un
altre pàrquing.

una consulta vinculant a Hisenda. El consistori, en canvi,
defensa que l’IVA es calculi
sobre l’import del consum, al
preu de 0,0021 €/kWh que dicta el contracte del 1927. Aquest
acord va fer possibles les hidroelèctriques de la Vall Fosca i va
fixar una tarifa que, gairebé un
segle després, és molt inferior
a les actuals.
El jutjat de Tremp va avalar
el criteri de l’ajuntament, que
va assumir la defensa d’alguns
veïns afectats mentre d’altres
van litigar pel seu compte. Per
la seua part, fonts d’Endesa
van assegurar que l’empresa
acata les sentències encara que
no hi estigui d’acord i va insistir que les considera correctes i
ajustades al criteri d’Hisenda.
Unes altres 5 sentències favorables a veïns no són fermes i
estan recorregudes.

municipis equipaments

Vilaller tindrà un espai
cultural per a joves

Desmantellen
el campanar
del Palau Abacial
❘ el pont de suert ❘ L’empresa
que executa les obres de rehabilitació del Palau Abacial del Pont de Suert està
desmantellant el campanar
de l’edifici. Aquesta actuació suposa una inversió de
900.000 euros i servirà, al
seu torn, per convertir l’edifici en l’Arxiu Comarcal que
ha d’estar enllestit a finals
d’aquest any.
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Silvia Flores, al centre, amb el projecte de l’espai lúdic.

❘ vilaller ❘ L’ajuntament de Vilaller ha posat en marxa el
projecte de l’Espai Jove Sociocultura, un equipament que
dissenyarà Silvia Flores Alonso, alumna del curs Projectes
de Direcció d’Obres i Decoració de l’Escola d’Art Municipal
Leandre Cristòfol de Lleida.
Així ho van explicar fonts
municipals.

L’alcaldessa, Maria José
Erta, va apuntar que l’ajuntament recolza la iniciativa
d’aquesta jove de Vilaller per
rellançar espais dedicats al jovent. D’aquesta manera, “el
consistori aposta pel talent
dels nostres joves per incentivar i generar autoconfiança
per desenvolupar projectes al
municipi”, va dir Erta.

