
Moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana i la Crida per
Sabadell, per a la fixació del protocol de la presa de decisions de
l’Ajuntament de Sabadell com a acusació particular en el Cas Mercuri.

El 27 de novembre de 2012 es va fer pública la investigació de la Fiscalia anticorrupció,
Mossos d’Esquadra i el Jutjat d’Instrucció 1 de Sabadell, sobre una presumpta trama
de corrupció, batejada amb el nom de cas Mercuri, que tenia l’epicentre a la ciutat de
Sabadell.

Aquesta investigació va afectar directament a regidors càrrecs de confiança i
funcionaris municipal durant els anys del govern del PSC de l’alcalde Manuel Bustos,
afectant a un total, al llarg de tota la instrucció, de més de 50 persones, a més de
l’alcalde, afectava a 5 regidors, el cap de la Policia local, el cap d’Urbanismes, el Cap
d’Espai públic, la Cap de comunicació, i més persones en diferents graus d’implicació
(investigats, imputats, testimonis).

És conegut que les imputacions que afecten aquestes persones tenen relació amb
delictes contra l'administració pública, com són la malversació de fons públics, el tràfic
d'influències, l’omissió del deure de perseguir el delicte i la infidelitat en la custòdia de
documents, entre d'altres.

El ple de 2/12/2014 es va aprovar una proposició en la que s’instava a la personació de
l’Ajuntament de Sabadell com a acusació particular al Cas Mercuri instruïda pel Jutjat
de Sabadell. A la proposició hi van votar a favor tots els Grups Municipals a excepció
del PSC, que hi va votar en contra.

Els grups municipals proposants de la moció, igual que els grups i regidors proposants
de la moció del 2 de desembre de 2014, considerem que la presumpta comissió
d’aquests delictes per càrrecs de confiança, càrrecs polítics o personal funcionari de
l’Ajuntament de Sabadell, així com els delictes investigats on els autors són terceres
persones, però el perjudicat és l’Ajuntament de Sabadell. S’han lesionat els interessos
de la institució municipal i dels cabals públics, a més de repercutir de manera molt
negativa en la imatge i el prestigi de la ciutat, dels servidors públics i de la institució.



El passat 16 d’abril de 2021 es va reunir la Junta de Portaveus, convocada pels grups
d’Esquerra Republicana, Crida per Sabadell, Ciutadans i Junts per Sabadell per donar
compliment al que establia la moció de desembre de 2014 ja que, per primera vegada
la justícia requeria a l’Ajuntament de Sabadell el pronunciament en relació al
compliment o no d’una Sentència, sent aquesta qüestió un tema de fons, i que per tant,
no podia decidir l’advocat únicament. Aquest requeriment es feia en relació a la
sentència que determina entrada a presó del sr. Manuel Bustos i el sr. Josep Duran
(peça 30) en caràcter d’acusació particular.

És per tot això proposem els següents acords:

1. L’Ajuntament de Sabadell condemna totes les formes de corrupció, que s’hagin
provat per part dels tribunals. El compromís amb la transparència i l’assoliment
de l’ètica en la gestió pública ha de regir el comportament dels càrrecs electes i
del personal al servei de l’Ajuntament.

2. Que l’Ajuntament de Sabadell, en qualsevol cas on sigui acusació particular i a
través dels seus òrgans competents, es pronunciï clarament cada vegada i doni
resposta a tots el requeriments en que la justícia així li sol·liciti, en benefici de la
institució i dels interessos que representa.

3. Que totes les actuacions que l’Ajuntament de Sabadell porti a terme en els
diferents assumptes en que estigui personat com acusació particular es tractin a
la comissió de transparència. En tot cas, es convocarà junta de portaveus
extraordinària en els següents supòsits, i en la forma que marca el ROM:

a) Cada vegada que arribi un requeriment judicial pel Cas Mercuri o sobre
qualsevol altre assumpte on l’Ajuntament sigui acusació particular, que
exigeix un pronunciament a les parts personades.

b) Es farà entrega de la documentació judicial pertinent als grups municipals
de forma immediata a la recepció per part de l’Ajuntament, a fi de poder
il·lustrar-se abans de la reunió. Quan la situació ho requereixi podrà assistir
l’advocat de l’acusació particular.

4. Que en els supòsits de l'acord 3, es tractin i votin a la Junta de Portaveus
convocada a tal efecte, o si s'escau es convoqui ple extraordinari, per elevar el
debat i els acords a l'espai de transparència per excel·lència i que els acords es
prenguin en funció del vot majoritari, tal i com determina el ROM.



5. Que d'aquests acords siguin comunicats a la Comissió de Transparència de
l’Ajuntament de Sabadell, a la Secretaria de Transparència i Govern Obert,
adscrita al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència de la Generalitat de Catalunya, al Síndica de Greuges de
Sabadell, el Síndic de Greuges de Catalunya i a la Plataforma Sabadell Lliure de
Corrupció en aquells assumptes en que estigui personada com acusació popular

No obstant, el Ple resoldrà
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Sabadell, a data de la signatura digital.
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