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Nova detenció del director del
Consell Esportiu de l'Hospitalet
La UDEF investiga ara si va falsificar una acta d'una reunió per sol·licitar un crèdit
i una pòlissa, segons El Periódico

El tinent d'alcalde Cristian Alcázar i el director del Consell Esportiu, Eduard Galí, en una assemblea de
l'entitat. | @ConsellLH

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional espanyola va tornar a
detenir divendres el director del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat, Eduard Galí,
segons ha publicat El Periódico https://www.elperiodico.com/es/politica/20210209/policia-detenido(
director-consell-esportiu-hospitalet-eduard-gali-11508169) . El rotatiu assenyala que el motiu
seria ara una presumpta falsificació d'una acta d'una reunió de la junta directiva de l'entitat que no
hauria tingut lloc i que hauria servit per sol·licitar el 2018 un crèdit de 25.000 euros i una pòlissa
per a un aval.
Per aquest motiu, se l'estaria investigant pels delictes de falsedat documental, frau a
l'administració i tràfic d'influències. Aquesta actuació, vinculada a l'encàrrec per part de l'Ajuntament
de Cornellà d'uns serveis d'arbitratge d'un campionat esportiu escolar, també podria esquitxar el
segon tinent d'alcaldia de l'Hospitalet, Cristian Alcázar, qui apareixeria com a representant del
Consell Esportiu a la pòlissa, segons aquesta informació.
En una declaració que hauria fet el 25 de gener, Eduard Galí hauria assegurat que ell no havia
preparat aquella documentació i, per tant, desconeixia si havia estat falsificada, i només ho
l'hauria portat al notari. El director del Consell Esportiu ja va ser un dels primers detinguts per la
UDEF el juny passat i la falsificació documental és un dels presumptes delictes pels quals
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s'investiga els acusats, ja que un dels documents que van fer esclatar el cas
(https://www.naciodigital.cat/noticia/205695/cas-consell-esportiu-hospitalet-caixa-mig-miliosobresous-multes-coctels?rlc=sf) va ser una acta d'una assemblea que hauria estat falsificada i
que hauria servit per justificar-ne els comptes davant el Consell Català de l'Esport.
En el marc d'aquesta causa està sent investigada també l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i
presidenta de la Diputació de Barcelona, que ha estat citada a declarar el 9 d'abril
(https://www.naciodigital.cat/noticia/214546/jutge-investiga-si-nuria-marin-gerard-figueras-vanmaniobrar-tapar-cas-consell-esportiu) davant la jutge com a investigada per prevaricació,
malversació i omissió del deure de perseguir un delicte. Aquell dia també estaria citat el secretari
general de l'Esport, Gerard Figueras, Cristian Alcázar i Montserrat Pérez, cap de gabinet de
l'alcaldessa.
No seran, però, les úniques persones que aquells dies passaran pel jutjat d'instrucció número 2
de l'Hospitalet. El dia 7 ho faran diversos testimonis i el dia 8 declararan vuit investigats. En total,
hi ha 14 persones investigades en aquest cas, la majoria pels presumptes delictes de falsedat
documental, desviació de subvencions públiques, malversació i blanqueig de capitals. Un regidor
del PSC també imputat, Cristóbal Plaza, ha deixat l'acta recentment
(https://www.naciodigital.cat/noticia/212989/dimiteix-dels-regidors-psc-hospitalet-investigat-casconsell-esportiu) i el ple de l'Hospitalet va aprovar per unanimitat personar-se en la causa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/213536/ajuntament-hospitalet-es-personara-acusacioparticular-cas-consell-esportiu) i impulsar una comissió d'investigació local. El ple de la Diputació, en
canvi, va rebutjar una moció d'ERC contra Marín, amb els vots del PSC i JxCat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/214001/psc-jxcat-tomben-mocio-erc-contra-nuria-marindiputacio) .
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