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El tenista AlbertMontañés
firma per la independència
❘ BARCELONA ❘El tenistaAlbertMon-
tañés ha sigut el primer jugador
professional que s’ha adherit al
manifest del col·lectiu del tenis
català que reclama un estat pro-
pi, segons va informar El 9 es-
portiu.

Barcelona injecta 4milions
més aMontmeló
❘ BARCELONA ❘ L’ajuntament de Bar-
celona aportarà 4 milions d’eu-
ros per al Circuit de Barcelona-
Catalunya de Montmeló, que se
sumen als 4 que ja va injectar
a finals de l’any passat, segons
va aprovar ahir el govern muni-
cipal de CiU.

Dos anys de presó per a un
expresident delMallorca
❘ PALMA ❘ El Jutjat Penal número 6
de Palma ha condemnat a dos
anys de presó l’expresident del
RCD MallorcaVicente Grande
per haver defraudat a Hisenda
més de 500.000 euros.

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Un informe de la Sindi-
catura de Comptes ha detectat
irregularitats en la concessió de
subvencions el 2010, per part
del Consell Català de l’Esport,
en activitats esportives realitza-

des a Lleida, entre les quals les
atorgades al Consorci del Cir-
cuit de Motocross de Catalunya
de Bellpuig.

En el cas de Bellpuig, l’infor-
me de la Sindicatura indica que
la subvenció de 100.000 euros

atorgada per la Generalitat no
es va justificar per part del Con-
sorci del circuit ni la realitza-
ció de l’activitat subvencionada
ni les despeses en què s’havia in-
corregut. No obstant, continua
l’informe, el Consell Català de

l’Esport va efectuar el pagament
a l’ajuntament de Bellpuig dels
citats 100.000 euros amb data
15 de juliol del 2011. La Sindi-
catura va demanar explicacions
al Consorci del circuit i la res-
posta va ser que havien utilitzat

Detecten irregularitatsenajutsde la
GeneralitatalCircuitdeBellpuig
Segons la Sindicatura deComptes, vadestinar 100.000 € a la indemnització per anul·lar 2Mundials
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la subvenció per pagar la indem-
nització per la rescissió del con-
tracte per anul·lar els Mundi-
als de motocròs del 2011 i 2012
que estaven previstos a Bellpuig.
L’informe remarca que “es va
fer servir l’ajuda en una finali-
tat diferent de l’establerta al con-
veni per la qual cosa s’hauria
d’haver revocat”.Aquest conve-
ni del 20 de desembre del 2010
establia la creació i posada en
marxa d’un centre de tecnifi-
cació de motocròs durant el
2010.A més, el Consorci va re-
bre els 100.000 euros d’ajuda
després de presentar un pressu-
post de 130.000, però finalment
només se’n va justificar 117.839.

En aquesta mateixa situació
hi ha altres activitats esportives
a Lleida en què s’han detectat
irregularitats en la concessió
d’ajuts de la Generalitat. És el
cas de l’ajuntament de Sort, que
va rebre 30.000 euros després
de pressupostar-ne 267.000 per
a l’organització del Mundial de
descens en aigües braves, però
l’import justificat després va ser
de 173.000 euros.

Un altre cas va passar amb la
societat Parc del Segre SA, que
va rebre 90.000 euros per al fun-
cionament del centre de tecnifi-
cació d’esquí de fons de la Seu
d’Urgell després de presentar un
pressupost de 106.000 euros,
encara que només en va justifi-
car 93.000. Per la seua part, el
Conselh Generau d’Aran va re-
bre 90.000 euros per un pressu-
post de 275.000 quan després
se’n van justificar 177.000. Fi-
nalment, l’ajuntament de Guis-
sona va rebre 18.000 euros per
a un pressupost de 25.100, que
després es va quedar en 19.711
euros. La Sindicatura, que ja ha-
via detectat irregularitats en an-
teriors anys, recorda que és im-
portant el detall perquè la quan-
tia de l’ajuda va en funció del
que es pressuposta.
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