
A la ciutat
de Sabadell,
Davant de la crisi política generada pel Cas Mercuri 
exigim regeneració democràtica
L’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, tres regidors del PSC (Joan Manau, Paco Bustos i Ricard Es-
trada), tres càrrecs de confiança (Montse Costa, Manuel Somoza i Xavier Izquierdo) i el cap de la Po-
licia Municipal (Josep Miquel Duran) han estat imputats en la presumpta trama de corrupció conegu-
da com Cas Mercuri.

A proposta dels grups de l’oposició, el 4 de desembre el ple va aprovar el seu cessament de les seves 
responsabilitats de gestió, un acord democràtic que l’alcalde i el govern del PSC han incomplert.

La gravetat de les imputacions en delictes contra l’administració pública i la posterior negativa del 
PSC de cessar les persones imputades han generat una greu crisi política a l’Ajuntament, el descrè-
dit del govern municipal i una absoluta manca de confiança en la seva gestió. Contribuint amb aques-
ta actitud al preocupant descrèdit de la classe política davant els ciutadans.            

Per aquest motiu, els cinc grups de l’oposició, més enllà de la presumpció d’innocència penal i sense 
oblidar que les imputacions a aquests càrrecs públics es basen en indicis racionals de criminalitat, 
manifestem:

- Que l’actitud immobilista del PSC i la seva gestió de la crisi provocada pel cas Mercuri ha portat la 
ciutat a una situació de paràlisi i ingovernabilitat que està afectant molt negativament la ciutat.

- Que reprovem l’actitud de l’alcalde Manuel Bustos i de l’alcalde accidental Juan Carlos Sánchez per 
incomplir els acords de ple.

- Que instem als regidors imputats a dimitir de manera immediata, per tal de recuperar la confiança 
de la ciutadania en la classe política. 

- Que instem el cessament dels càrrecs de confiança i la substitució formal i immediata de les respon-
sabilitats que sustenta el cap de la Policia Municipal.

Els grups municipals de l’oposició continuarem treballant, com ho hem fet fins ara, per protegir els 
interessos de Sabadell i de la seva ciutadania.

Sabadell, 12 de gener de 2013


