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quadra creuen que la xarxa de
la qual formava partAusàs va
traslladar en tot just uns quin-
ze dies més de 100.000 euros
en tabac de contraban, xifra
que supera el valor del turis-
me decomissat.

L’Audiència de Lleida va
anul·lar el mes passat la fian-
ça interposada pel jutjat d’ins-

trucció número 1 de la Seu a
l’exconseller de Governació
JordiAusàs a l’estimar que es
tracta d’una mesura “excessi-
vament costosa i desproporci-
onada”.

L’exconseller va ser detin-
gut el passat mes de juliol per
la seua presumpta relació amb
una banda dedicada al contra-
ban de tabac. El també exalcal-
de de la Seu d’Urgell va passar
un dia al centre penitenciari de
Ponent i el va abandonar al cap
de poques hores després de di-
positar una fiança de 145.000
euros, una de les més elevades
imposada mai a Lleida per un
delicte de contraban.

FIANÇA

L’Audiència va anul·lar el

mes passat la fiança de

145.000 euros imposada

pel jutjat de la Seu

L’Audiència decomissa dos
cotxes de l’exconseller Ausàs
Al·legaque lamesura ésproporcionadapel valordel tabac il·legal
intervingut || Creuque la xarxa vamoure 100.000 € en 15dies

TRIBUNALSRECURS

M.A.M.
❘ LLEIDA ❘ L’Audiència Provincial
de Lleida ha ratificat el deco-
mís dels dos vehicles que van
ser intervinguts a l’exconseller
JordiAusàs després de ser de-
tingut per un presumpte delic-
te de contraban de tabac el
passat mes de juliol. La defen-
sa de l’exconseller va reclamar
al jutjat de la Seu d’Urgell que
li tornés dos vehicles tot ter-
reny, un de marca Suzuki i un
altre de la marcaAudi, que li
havien estat decomissats.Ara
l’Audiència Provincial manté
el decomís dels dos turismes.
En el cas del Suzuki, la defen-
sa de Jordi Ausàs va al·legar
que el turisme era propietat de
la dona de l’exconseller. Però
l’Audiència considera que, en-
cara que estava a nom d’ella,
els Mossos d’Esquadra van
veure l’exconseller conduint
aquest vehicle fins i tot en qua-
tre ocasions. Per aquest motiu,
manté el decomís. En relació
amb l’altre turisme (unAudi
tot terreny de recent matricu-
lació), la defensa de l’acusat va
indicar que la confiscació era
desproporcionada tenint en
compte el tabac decomissat.
En aquest sentit, el recurs al·le-
gava que li va ser decomissat
tabac per valor de 14.000 eu-
ros a casa i que aquest import
no justificava la confiscació del
turisme. En canvi, l’Audiència
afirma que els Mossos d’Es-

Imatge d’arxiu de l’exconseller de Governació Jordi Ausàs.
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Medalles almèrit laboral per al cos de Bombers de la Generalitat
❘ TORTOSA ❘ El conseller d’Interi-
or, Felip Puig, va elogiar ahir
la professionalitat dels bom-
bers catalans “en moments
d’incertesa” durant l’acte d’en-

trega de medalles i mencions
d’honor al cos de Bombers de
la Generalitat. En total, es van
concedir 224 medalles, 64 de
les quals van ser per a bom-

bers lleidatans.També hi va ha-
ver una felicitació per un res-
cat nocturn a laVall Fosca en
unes condicions meteorològi-
ques extremes.

Acusat de violar la
seua exparella en
un cotxe a Corbins

TRIBUNALS JUDICI

❘ CORBINS ❘ Un lleidatà serà jut-
jat el pròxim 21 de novem-
bre a l’Audiència Provinci-
al de Lleida acusat de violar
la seua excompanya senti-
mental, de qui es trobava en
tràmits de divorci.

Els fets van tindre lloc al
maig del 2011, quan l’acu-
sat es va personar al domi-
cili de la seua exparella a
Corbins per parlar dels ter-
mes de la separació i del fill
en comú. La dona no va vo-
ler que l’acusat entrés a ca-
sa, motiu pel qual van man-
tindre la conversa al vehicle
de la víctima.

Van anar a un camp als
afores de Corbins, on van
aparcar.Allà, sempre segons
la fiscalia, l’acusat li va esti-
rar els cabells i li va clavar
una mossegada al cap men-
tre l’amenaçava de mort i de
tirar-la “a la séquia”. Lla-
vors, l’acusat, suposadament,
va treure la roba a la dona
“a estrebades”. La víctima,
“atemorida per la situació,

deia a l’acusat que no li fes
mal i que no li pegués”, afir-
ma el ministeri públic. La fis-
calia afirma que, d’aquesta
manera, l’acusat va aconse-
guir que la víctima es col·lo-
qués al seient posterior del
vehicle, “on la va violar”.
Quan es van produir els fets,
l’imputat tenia vigent una

prohibició d’aproximació a
la víctima.

La fiscalia sol·licita una
pena de nou anys i nou me-
sos de presó per un delicte
d’agressió sexual. A més,
l’acusat no s’hi podrà atan-
sar durant deu anys i l’hau-
rà d’indemnitzar amb
12.000 euros.

PETICIÓ

La fiscalia sol·licita una

pena de nou anys de

presó per un delicte

d’agressió sexual

Decomissen 20.000 euros a la Farga deMoles

❘ LA FARGADEMOLES ❘ La Guàrdia Civil va decomissar dijous pas-
sat 20.000 euros a un conductor d’un turismeVolkswagen
Golf que pretenia introduir a Espanya aquesta quantitat
sense declarar. De fet, davant de la pregunta dels agents
el xòfer va dir que portava 6.000 euros però, posterior-
ment, va reconèixer que en portava 20.000 dividits en 201
bitllets de 100 euros. El conductor, veí de Mataró de 87
anys, va continuar el viatge amb el mínim de supervivèn-
cia de 1.000 euros.A més, va ser denunciat per una infrac-
ció a la normativa sobre el blanqueig de diner.

Els advocats d’ofici denuncien retards per cobrar

❘ LLEIDA ❘ El Consell del Col·legis d’Advocats de Catalunya
va traslladar dijous passat el seu malestar al departament
de Justícia pel retard en l’impagament dels honoraris dels
advocats del torn d’ofici i l’assistència al detingut. Segons
sembla, el departament de Justícia va atribuir el retard a
dificultats transitòries de tresoreria que seran resoltes en
els pròxims dies. L’any passat, el retard per pagar els advo-
cats d’ofici va arribar a ser de més de tres mesos.

Segueix en comael ferit en l’atropellament de Sort

❘ SORT ❘ L’home de 38 anys veí de Sort que va ser atropellat
per un turisme quan caminava al costat de la calçada de
la N-260 dissabte passat seguia ahir en coma a l’UCI de
l’Arnau deVilanova. El ferit va ser trobat en una cuneta
amb un fort cop al cap, segons van informar fonts dels bom-
bers. Per la seua part, els Mossos van detindre dimarts pas-
sat un veí de Sort acusat de ser el conductor que va fugir
després de l’atropellament. El jutjat deTremp en tramita la
causa.

Un ferit en un accident a Almacelles

❘ LLEIDA ❘ Una persona va resultar ahir ferida en un accident
en què es va veure implicat un sol vehicle a la carretera
de Sucs, al terme municipal d’Almacelles.Al seu torn, dos
camions van xocar ahir al quilòmetre 458 de l’autovia
A-2 en direcció a Saragossa a la 01.15 hores. Els conduc-
tors dels dos vehicles pesants van resultar il·lesos.
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