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Un document acredita que la vicepresidenta de la
Fundació Coint va invertir 143.000 euros en un fons
de dipòsit. En el sumari també consta un document que
denega a Álvaro Llompart l’obertura d’un compte a BANIF

Provesdocumentals
novesenelcasInestur
Text: Clara Giner
PALMA El Grup de Delinqüència

Els participants en l’Olimpíada Matemàtica, ahir a la UIB. Foto: J. Morey

Tret de sortida
a la XXI Olimpíada
Matemàtica estatal
PALMA 61 estudiants de segon

d’ESO de l’Estat espanyol i
del Principat d’Andorra participen des de dijous i fins dilluns vinent en la XXI Olimpíada Matemàtica, que es du a
terme a les Illes Balears.
L’Arxipèlag, com a organitzador de les proves, disposa
d’un major nombre de representants: sis alumnes i dos
professors. Andorra i la resta
de comunitats autònomes
n’hi tenen un màxim de tres i
un professor.

Ahir, a la Universitat de les
Illes Balears, es va realitzar
l’acte inaugural d’aquestes
proves, que es desenvoluparan en tres fases. La primera
és la fase local, que s’organitza a totes les províncies que
volen participar en la d’àmbit
estatal. La segona fase és la
regional, en la qual prenen
part les comunitats pluriprovincials i s’organitza per tal de
seleccionar els representants
que participaran en la
d’àmbit estatal.• C.P.

Controvèrsia sobre
la ràtio d’alumnes per
professor de la UIB
PALMA Un estudi publicat per

Eroski Consumer sobre les universitats de l’Estat espanyol,
situa la Universitat de les Illes
Balears com la que té un nombre més elevat d’alumnes per
professor de tot l’Estat, concretament 18,7. L’informe surt just
en època de prematrícules.
Les dades que publica Eroski
al seu portal web, segons el vicerector primer de Planificació
i Coordinació Universitària,
Martí X. March, “són totalment
falses”. Segons xifres oficials de
la UIB, “la ràtio es troba en
13,39 alumnes per professor”.

El vicerector de la UIB assegurà ahir que “donen una xifra
equivocada d’alumnes, ja que
només en tenim uns 14.000 i
no pas 19.600 com diuen ells”.
A més, cal afegir que “allò que
han fet és sumar estudis no oficials, com els de la universitat
de majors”.
Encara que el pressupost de
la UIB és més elevat que el de
2009, “hem hagut de posar numerus clausus el curs vinent a
Dret, Treball Social i Anglès”. I
concretà: “Volem oferir la màxima qualitat als estudis i per
això hi posam límits”.• C.P.

Econòmica de la Brigada de la Policia Judicial ha entregat a la magistrada instructora del cas Inestur,
Mari Carmen Abrines, nova documentació sobre la peça separada
que fa relació a la Fundació Coint.
Es tracta d’una fotocòpia que l’entitat financera Ahorro Corporación
Gestión els ha fet arribar i que acredita una operació financera feta
per la vicepresidenta de la fundació, María Dolores Ordóñez, imputada en la causa.
Ordóñez va ordenar un ingrés a
través de Sa Nostra d’un total de
143.000 euros el gener de 2008 al
fons d’inversió Ahorro Corporación Fondeposito. La patrona de la
Fundació va retirar els doblers
només 24 hores més tard.
El fiscal Anticorrupció Miguel
Angel Subirán va posar especial
atenció en aquest fons de dipòsit
realitzat per Ordóñéz quan aquesta declarà davant la jutgessa Abrines als jutjats de l’avinguda d’Alemanya. Ordóñez negà conèixer
l’abast de l’operació efectuada i
apuntà que potser ella mateixa podria haver estalviat els doblers amb
el seu sou com a tècnica.
La magistrada, a instàncies de la
Fiscalia, obrí una peça separada
sobre Coint que investiga diversos
projectes sobre fons públics europeus pels quals l’entitat de cooperació internacional hauria rebut
uns 200.000 euros d’Inestur.

Unatercerapeça
Entre la nova documentació aportada a la causa es troba un document que recull la negativa de la
Conselleria d’Economia i Hisenda
del Govern d’Antich d’autoritzar
l’obertura d’un compte a l’entitat
bancària Banif perquè “no s’inclou
en el contracte marc de tresoreria”. Tot i la negativa de la Conselleria, l’exconseller Buils hi obrí un

El document provatori sobre un compte a Banif
El Govern es negà a autoritzar l’obertura d’un compte a Banif
sol·licitada per l’excomptable d’UM Álvaro Llompart. Tot i
així, s’hi obrí amb 1,2 milions d’euros d’Inestur.• dB

Coint rebé d’Inestur
uns 200.000 euros
per a projectes
sobre fons públics
europeus
La Conselleria
no autoritzà
al comptable
d’Inestur l’obertura
d’un compte a Banif

compte en el qual hi arribà a haver
1,2 milions d’euros. En la declaració policial, l’exconseller negà tenir
coneixement de l’esmentada prohibició i explicà que si ho hagués
sabut, mai no hauria autoritzat
l’obertura del compte.
El fiscal demanà l’obertura d’una
peça separada sobre Banif en què
estarien imputats l’exconseller
Buils, l’expresident d’UM Miquel À.
Flaquer i l’excompable d’UM Álvaro Llompart per un presumpte delicte de malversació i prevaricació.•

