
24 | Lleida | EL PUNT AVUI
DIMECRES, 7 D’OCTUBRE DEL 2015

La Guàrdia Civil i les auto-
ritats franceses van dur a
terme ahir dimarts un
operatiu contra el frau fis-
cal a Lleida que inclou es-
corcolls en seus de diver-
ses empreses. En una
d’aquestes, EuroStock-
Car, situada al polígon in-
dustrial El Segre, l’actua-
ció va durar més de sis ho-
res i finalment van dete-
nir el propietari i se’n van
emportar documentació
diversa. La investigació
se centra en una organit-
zació internacional que

hauria defraudat més de
60 milions d’euros a la hi-
senda francesa a través
de la compravenda simu-
lada de vehicles de gam-
ma mitjana i alta, mitjan-
çant el procediment cone-
gut com a “carrusel de
l’IVA”. Hi ha també dos
imputats, un a Lleida i
l’altre a Tarragona.

El procediment consis-
tia a simular la compra-
venda de vehicles i des-
prés reclamar l’IVA pagat
per aquestes compres in-
existents. Les factures
falses s’emetien a Catalu-
nya, però les operacions
es feien a França, on es va

detectar el frau. De mo-
ment hi ha un detingut a
Lleida i dos imputats a
Tarragona i Lleida.

L’operació està orde-
nada pel tribunal de Nan-
cy i les fiscalies francesa i
espanyola i ha tingut la
col·laboració del servei
nacional duaner judicial
de Dijon. Els agents tam-
bé han escorcollat el do-
micili del detingut, situat
a Puigverd de Lleida i han
investigat tres empreses
pantalla amb seu fiscal a
Lleida. A l’operació hi par-
ticipen cinquanta agents,
dels quals trenta prove-
nen de Tarragona i vint de

Lleida. Es tracta d’una in-
vestigació que la Guàrdia
Civil va iniciar el 2009 i a
França des del 2011.

Dins de la mateixa in-
vestigació, el 28 de gener
d’aquest 2015 es va dur a
terme una altra operació
policial contra una orga-
nització establerta a la de-
marcació de Tarragona i
dedicada també a l’evasió
d’IVA amb la venda a Fran-
ça de cotxes de luxe. En
aquella ocasió es van dete-
nir 35 persones. Se’ls atri-
bueixen delictes contra la
hisenda pública –de Fran-
ça– i de blanqueig de capi-
tal, principalment. ■
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Un detingut i dos imputats
per frau fiscal amb cotxes
de gamma alta a Lleida
a L’operatiu ha estat dirigit per la Guàrdia Civil i les autoritats franceses
a L’organització emprava el procediment conegut com a “carrusel de l’IVA”

Escorcoll de la Guàrdia Civil a l’empresa EuroStockCar, al polígon industrial El Segre ■ ACN

Alguna cosa està canviant
en el món associatiu. Dar-
rere del procés constituent
hi ha unes entitats més for-
tes que mai. Tretze ate-
neus de les comarques de
Lleida han posat en marxa
una delegació territorial de
la Federació d’Ateneus de

Catalunya. En paral·lel, di-
jous es llegirà un manifest
conjunt de diverses asso-
ciacions culturals i socials
lleidatanes en què s’insta-
rà la Paeria a no fer cap pas
enrere en temes tan sensi-
bles com la llengua. I en
aquest context, ahir es va
presentar un cicle de con-
ferències que organitzen
conjuntament la Funda-

ció Orfeó Lleidatà i Òmni-
um Lleida-Ponent.

El sociòleg Salvador
Cardús, el gestor cultural
Jordi Baltà i l’antropòleg
Manuel Delgado seran els
ponents de la primera edi-
ció de Diàlegs, Les ses-
sions, gratuïtes, tindran
lloc els dimecres 21 i 28
d’octubre i el 4 de novem-
bre, a les 7 de la tarda, a

l’Espai Orfeó. “Som en un
moment de profundes
transformacions que han
començat des de la base.
Per això volem encetar
aquest cicle debatent so-
bre el paper de la cultura
i el teixit associatiu en el
procés”, va avançar Xa-
vier Quinquillà, director
general de la Fundació
Orfeó Lleidatà. ■

Diàlegs al voltant del procés a
càrrec d’Orfeó Lleidatà i Òmnium
A. Sàez
LLEIDA

Presentació de ‘Diàlegs’ a l’Espai Orfeó a càrrec d’Albert
Hortal, Xavier Quinquillà i Xavier Eritja ■  ORFEÓ LLEIDATÀ

L’Ajuntament de Lleida
ha dut a terme enguany
25 inspeccions en esta-
bliments comercials del
centre històric amb l’ob-
jectiu de garantir la segu-
retat i el rigor en totes les
activitats econòmiques
que es fan a la ciutat. La
majoria de les deficièn-
cies detectades són rela-
tives a prevenció d’incen-
dis, modificacions res-

pecte a les autoritza-
cions i condicions higie-
nicosanitàries.

En el cas de l’establi-
ment comercial del núme-
ro 15 del carrer Múrcia, les
irregularitats estan rela-
cionades amb la normati-
va de protecció contra in-
cendis, que afectava la se-
guretat de les persones, i
altres deficiències en les
condicions higienicosani-
tàries. La suspensió caute-
lar immediata de l’activi-
tat del comerç de produc-
tes d’alimentació del nú-
mero 15 del carrer Múrcia
es mantindrà  fins que to-
tes les deficiències detec-
tades hagin estat deguda-
ment corregides. ■
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a Se suspèn
l’activitat d’un comerç
d’alimentació en
el carrer Múrcia

S’han inspeccionat
enguany 25 comerços
en el centre històric

Els Mossos d’Esquadra
han detingut un home per
haver robat una quarante-
na de pneumàtics valorats
en 19.500 euros de dues
empreses d’Almenar i de
Lleida. El primer robatori
va tenir lloc la nit del 6 al 7
de setembre en una em-
presa a la carretera N-230.

En aquest cas, es van sos-
treure 33 pneumàtics de
camió i remolc valorats en
uns 12.000 euros. Arran
d’aquests fets, es va obrir
una investigació que va
permetre recuperar en un
magatzem de Rosselló
una part de les rodes sos-
tretes i es van denunciar
dues persones per un de-
licte de receptació per ha-
ver adquirit a un preu molt
més baix que el de mercat
els pneumàtics sostrets.

El detingut ha quedat
en llibertat després de de-
clarar sobre els fets a la co-
missaria de Lleida. ■
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a Denunciades dues
persones que els van
adquirir per sota del
preu de mercat

Detingut per haver
robat 40 pneumàtics
a Almenar i Lleida


