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Laporta denuncia la manipulació
dels comptes del Barça que ell va
presentar
Considera que la gestió econòmica de la seva junta va ser impecable
i no assistirà a l'assemblea de compromissaris de dissabte perquè no
s'hi presentaran els seus comptes
Joan Laporta, ex-president del FC Barcelona, ha comparegut aquest
vespre per defensar la gestió econòmica de la junta que ell va presidir.
Ho ha fet acompanyat del responsable econòmic de la junta dels últims
anys, Xavier Sala i Martin, i del director general, Joan Oliver. Laporta ha
dit que la seva gestió en el terreny econòmic va ser impecable i ha
denunciat 'les calúmnies i les falsedats' que està difonent l'actual junta
de Sandro Rosell.
Laporta considera que s'ha vulnerat el seu dret a defensar els comptes
de la temporada anterior, tal com preveuen els estatuts, perquè la
documentació que es presenta a l'assemblea de compromissaris de
dissabte vinent no és la que correspon. La junta de Sandro Rosell
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presentarà als socis els comptes modificats i 'rectificats' amb les
indicacions de l'auditoria que va encarregar a l'empresa Deloitte.
Laporta s'ha mostrat orgullós d'haver construït 'el millor Barça de la
història des del punt de vista esportiu, econòmic i social'. I ha advertit
que s'hi s'aplica el còmput global del seu mandat de set anys als
comptes, el resultat és positiu amb beneficis per al club. Aquesta
afirmació fa referència a la possibilitat que la junta actual reclami
responsabilitats econòmiques judicialment per les pèrdues que afirmen
que va causar la gestió de la junta de Laporta, tal com s'ha filtrat
darrerament en alguns mitjans esportius.
La disputa es va obrir quan la nova junta va revisar els comptes
aprovats per Laporta poques setmanes després d'arribar al club.
Laporta havia aprovat uns comptes amb un benefici d'11,1 milions
d'euros, mentre que la revisió de la junta de Rosell amb el suport de
l'empresa d'auditories Deloitte presentava un dèficit de 77,1 milions.
Aquest punt serà central en l'assemblea de compromissaris que se
celebrarà aquest dissabte al Palau de Congressos de Catalunya.
Laporta ha anunciat que no hi anirà perquè no hi podrà defensar els
seus comptes. El següent punt que es discutirà serà la possibilitat de
demanar responsabilitats a Laporta i el seu equip per les pèrdues que
la nova junta els imputa, punt que també hauran d'aprovar per majoria
els 4.330 socis compromissaris convocats.

Po rta da

Lle tres

Esco la

Publicitat

Tecnologia Música Gastro nom ia Fina nces R e po rta tge s He m e ro teca Lo ca ls Vila We b TV C anals VW TV Altres TV L'Inte rna uta
O be rt Edito ria l Blo cs De ls le cto rs ACN Europa Pre ss Fòrum s Xa t Enque ste s Debats Ca pde 7m a na Curso s Diari
Esco lese nXa rxa Estudia.cat Visite s re da cció Habitatge Co m pra /Ve nda Fe ina Agenda Se rve is Vehicle s L'Apara do r Co rreu Mò bils
Nosa ltre s.cat Xarx e s So cia ls Edicio ns PDF Llibre d'Estil O ratge Biblio teca Butlletí Espa i Vila we b Curso s Llo gue r espa is

Mapa web

Contacte

Qui som

A vís legal Privacy Policy

vilaweb.cat/…/laporta-denuncia-manip…

Mail

Partal, Maresma & Associats, S.L.
Ferla ndina 43

08001 Barce lo na

93.442.64.39 P roduït per gnuine

1/1

