
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER SABADELL AL PLE
MUNICIPAL D’OCTUBRE DE 2021 A FAVOR D’INSTAR A LA FEDERACIÓ DE

MUNICIPIS DE CATALUNYA A PERSONAR-SE COM ACUSACIÓ PARTICULAR
A LA PEÇA 25 DEL CAS MERCURI

El 27 de novembre de 2012 va sortir a la llum pública una de les trames de corrupció
més greus de Catalunya, coneguda com el cas Mercuri, amb l’epicentre a
l’Ajuntament de Sabadell i amb la implicació de nombroses càrrecs electes,
responsables polítics, càrrecs de confiança, tècnics municipals, empresaris,
institucions i un llarg etc. Un cas que va comportar un greu perjudici a la ciutat de
Sabadell i a la institució municipal.

Gairebé 9 anys després d’aquella data, el cas Mercuri encara està ben viu, amb 12
peces pendents de celebrar-se el judici o de finalitzar la instrucció. Una d’aquestes
peces és la peça 25, que afecta a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

Aquesta peça investiga el possible delicte de malversació de cabals públics per part
dels responsables en el seu moment de la FMC: despeses de caire personal o privat
abonades per la FMC; subvencions atorgades de manera irregular i l’abonament de
factures per treballs d’assessoria externa injustificats o inexistents.

El gener de l’any 2020 aquesta peça va ser sobreseguda de manera sorprenent per
la Magistrada Jutge del Jutjat d’Instrucció nº 13 de Barcelona, sota el paradoxal
argument de considerar els fons de la FMC com a privats i no com a fons públics.

El passat mes de juliol però, la Secció Segona de l’Audiència de Barcelona va
estimar els recursos d’apel·lació interposats pel Ministeri Fiscal i per l’acusació
popular i va deixar sense efecte el sobreseïment del sumari i acordà continuar la
instrucció, deixant palès que, independentment de la forma jurídica de l’entitat, el
diner públic és diner públic i no pot ser utilitzat de manera inapropiada i ser objecte
de malversació.

Els presumptes delictes de malversació en el sí de la FMC per part d’alguns dels
seus responsables van causar uns danys econòmics innegables a l’entitat, però
sobretot un greu perjudici de la seva imatge i a la credibilitat sobre el destí dels
diners públics dels quals es nodreix i que la ciutat de Sabadell n’és aportadora.

La FMC està configurada per la participació de 594 municipis, 4 diputacions, l’AMB,
34 consells comarcals i 5 ens locals que a través de quotes i de subvencions aporten



el 95% dels ingressos de l’entitat supralocal. Un total de 2.051.776€ segons auditoria
de comptes de l’any 2020. Dels quals l’Ajuntament de Sabadell n’aporta directament
35.443€.

Segons l’article 5 dels seus estatuts, les finalitats de la FMC són entre altres:

a) Foment i defensa de l'autonomia dels municipis i altres entitats locals

b) Representació dels interessos genèrics de les col·lectivitats locals davant
les instàncies polítiques, jurisdiccionals i administratives.

Així doncs la FMC ha de defensar els interessos generals dels municipis associats i
com entitat que es nodreix pràcticament en la seva totalitat de diner provinent de les
arques públiques, entre els quals els de la ciutat de Sabadell, té l’obligació de
fiscalitzar el destí d’aquest diners públics i que es restitueixi el dany econòmic
causat, reclamant el retorn dels diners presumptament malversats pels investigats.
Però també té l’obligació de restituir la seva imatge malmesa com institució, de la
qual l’Ajuntament de Sabadell en forma part.

Ara, amb la reobertura del sumari i la continuació de la investigació de la peça 25, la
FMC té l’oportunitat de tenir un paper actiu en la instrucció i el desenllaç de la causa
i un paper actiu i visible en la lluita contra la corrupció.

Per tot això proposem, el següent acord:

- Que l’Ajuntament de Sabadell, en tant que membre de la Federació de
Municipis de Catalunya, elevi a l’òrgan executiu de l’entitat, la proposta de
personar-se com acusació particular en la peça 25 del Cas Mercuri.

No obstant això, el ple resoldrà.

Nani Valero Moreno

Portaveu del grup de la Crida per Sabadell
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