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El cas Mercuri ha destapat una trama de corrupció de grans dimensions, amb 38 imputats per greus delictes contra l’administració pública, entre els quals l’alcalde Manuel Bustos, 3 regidors socialistes, 3 càrrecs de confiança i el cap de la Policia municipal.
Amb el govern imputat, la ciutat no pot restar impassible. Cal tolerància zero contra la corrupció, contra els que es beneficien dels afers públics. Si bé serà el jutge qui determini les conseqüències penals d’aquests fets, correspon a
la societat retirar-los la confiança política perquè han perdut tota la credibilitat.
Cal també fer memòria i veure que aquests fets fan més visible el mal govern, que l’Entesa per Sabadell està
denunciant des de 1999, i treballar perquè la ciutat recuperi la confiança, la credibilitat i la bona governabilitat.
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Què és el

cas Mercuri?

És la presumpta trama de corrupció
en què, després de dos anys d’investigació, han estan imputades 38
persones, 9 de les quals relacionades directament amb l’Ajuntament:

Què vol dir
estar imputat?

Que el jutge ha trobat
indicis raonables de
criminalitat

L’alcalde Manuel Bustos, a qui s’imputen delictes contra l’administració pública: tràfic d’influències, malversació de fons
públics, omissió de la persecució del delicte, etc.
Els regidors del PSC Joan Manau, Paco Bustos i Ricard Estrada
Els càrrecs de confiança: Montserrat Costa, coordinadora de Presidència i parella de l’alcalde, Manuel Somoza, coordinador d’Urbanisme, i Xavier Izquierdo, coordinador de Via pública; el cap de la
Policia municipal, José Miguel Durán, i una funcionària municipal.
L’exregidor del PP, Jordi Soriano, imputat de tràfic d’influències, suborn i denúncia falsa.

Entre els imputats també hi ha diferents empresaris de la
ciutat, com ara l’oncle de l’alcalde i president del Gremi de
Constructors, Melquíades Garrido.
El cas Mercuri es va conèixer el 27 de novembre, quan un
operatiu dels Mossos d’Esquadra, dirigit per la fiscalia anticorrupció, va escorcollar diferents dependències municipals i seus d’empreses. El jutge va decretar el secret de
sumari, que es va aixecar parcialment el 16 de gener, però la
investigació encara està en marxa.

Això ve de lluny

juliol 2008

Des de fa 13 anys l’Entesa per Sabadell està denunciant l’Estil Bustos,
caracteritzat pel populisme, l’amiguisme, el clientelisme, les irregularitats
administratives i l’urbanisme a la carta
per afavorir els privats, els concursos
de personal a mida, el malbaratament
dels recursos públics amb finalitats
propagandístiques i un llarg etc.

Bustos i Soriano:
L’exregidor del PP, Jordi Soriano, era presumptament l’intermediari entre els empresaris i els responsables polítics i l’encarregat de cobrar les comissions per atorgar la
concessió de determinades obres.
Òbviament, per molta informació que Soriano tingués com a regidor, és impossible
obtenir algun tipus de privilegi sense la participació activa dels responsables del govern. Això a banda del control absolut que l’alcalde i el seu entorn
familiar sempre han exercit sobre tot el que passa a l’Ajuntament.
Manuel Bustos i Jordi Soriano han mantingut una fluïda relació des de l’any
2007, quan el PSC va perdre la majoria absoluta. El pacte no explícit entre el PSC
i el PP era notori i Jordi Soriano sempre votava en els plens afavorint que el PSC
aprovés totes les seves propostes fins el punt de guanyar-se el qualificatiu de
crossa del PSC. Aquesta bona relació entre els dos personatges sempre havia
fet sospitar que, darrera el pacte ocult, hi havia alguna cosa inconfessable.

Escombrem la corrupció
Des del primer dia, l’Entesa per Sabadell ha exigit que
l’alcalde i la resta d’imputats assumissin la seva responsabilitat política. A banda de l’acció institucional
hem participat activament en les mobilitzacions ciutadanes contra la corrupció.

Plataforma SABADELL LLIURE DE CORRUPCIÓ http://corrupciosabadell.com

l’estil del govern Bustos és . . .
Urbanisme a la carta
Durant molts anys hem denunciat les contínues modificacions del Pla General d’Ordenació
Municipal per afavorir determinats projectes.
En són exemples, l’intent de construir habitatges al pati interior no edificable dels carrers
Convent/Vilarrúbies (2005), el gratacels de la
Gironina (2007), la promoció dels carrers Sant
Pau/Cervantes (2007), les modificacions normatives per afavorir determinades entitats, l’ampliació d’usos de l’Illa Casanovas (2010) i una llarga llista de projectes.

Privatitzar la ciutat i els
serveis públics
Durant els 13 anys de govern Bustos s’ha
produït un procés de privatització de l’espai públic i els equipaments de la ciutat: els
mòduls de restauració a la zona de passeig
de l’Eix Macià, el lliurament a la Federació
Catalana de Futbol del Complex Olímpia... També s’ha externalitzat la major part dels serveis municipals, fins i tot un
de molt rendible: la gestió del cementiri.

#Urbanismealacarta és autoritzar la construcció de pisos a l’interior
d’una illa per especular #encontradelPlaGeneral #xanxullos

Externalitzar paulatinament tots els serveis públics implica empitjorar
els serveis, encarir-los, o totes dues coses #ProuPrivatitzacions

A Sabadell, si la normativa urbanística fa nosa a un projecte, es canvia la
normativa i llestos #Tennis #UrbanismealaCarta

#EstilBustos és privatitzar el complex Olímpia per donar-ho a la Federació Catalana de Futbol #OlímpiaEquipamentPúblic

Algú sap quin preu ha pagat la ciutat per tenir un Museu (privat) del Gas?
Ha estat a canvi d’una requalificació #UrbanismealaCarta

L’Ajuntament com a Oficina de
col·locació al
servei de Manuel
Bustos i el PSC
Manuel Bustos ha utilitzat l’Ajuntament per
afavorir familiars seus o d’altres càrrecs, així com militants del PSC. Aquesta pràctica de contractació a dit
o amb concursos fets a mida, va ser objecte l’any 2009
d’una sentència on el jutge declarava la nul·litat del procediment de
contractació de 15 treballadors/es que anteriorment eren personal de confiança,
pel fet que “s’havia prescindit completament de la legalitat”. A banda d’aquest cas,
el govern del PSC ha fet tribunals a mida, ha abusat de la figura de la lliure designació i ha afavorit que s’incorporessin a la plantilla les persones vinculades al PSC
posant en segon lloc els mèrits i capacitats professionals i prioritzant el criteri de
fidelitat política.

#estilBustos és convertir l’Ajuntament en una agència de col·locació per
a familiars i militants del partit #enxufisme

No trobeu sospitós que a Sabadell s’hagi privatitzat l’empresa més rentable de totes? El cementiri! #MalNegociperlaCiutat

Estirar més el braç que la màniga
S’han gastat
3 milions € en va

Projecte Ciutat de la música

Manuel Bustos, el rei del canapè #EstilBustos
#EstilBustos és dedicar molts diners a vacances propagandístiques per
la Gent Gran, que exclouen la gent sense recursos #clientelisme
#EstilBustos és gastar-se 18.500 € en la presentació virtual del projecte
del Passeig quan un powerpoint és gratis #Malbaratamentdefonspúblics

Criminalització discrepància

2013

#estilBustos és crear places de funcionari a mida per als amics i contractar personal prioritzant fidelitat per sobre mèrits #enxufisme

entesapersabadell

Durant anys i anys hem hagut de reclamar austeritat a un govern que es dedicava a malbaratar contínuament els diners públics amb despeses que no eren prioritàries per a la ciutat,
com ara: recepcions amb canapès, jardineres
amb flors que tenien un cost de 300.000 €/any,
pagaments per assistir a comissions (FEIL,
Ciutat de la música...), etc.

L’any 1996 ja
feia trampes
L’any 1996, quan era regidor
de l’Ajuntament de Sabadell i diputat al Parlament
de Catalunya pel PSC, ja va
falsificar el padró per a poder matricular els seus fills
en un centre que no li tocava pel lloc de residència.
Això sí, es va empadronar
en un domicili inexistent !

#EstilBustos és falsificar, el seu empadronament
per escolaritzar el seu fill a una escola que no li corresponia.
#Falsificació #engany

Bustos també s’ha caracteritzat per criminalitzar tota discrepància, per perseguir a qui
s’atreveix a qüestionar la seva política i les
seves formes, especialment per part de la
gent jove. Ha planificat actuacions policials
injustificades com el cas Bemba, l’episodi de
l’adhesiu Estil Bustos, no gràcies i ha creat
unitats policials com la URP.
#EstilBustos és criminalitzar i reprimir la
dissidència #Bemba #casenganxina

L’any 2013 continua fent trampes

Una política informativa d’aparador Caciquisme
El control del govern Bustos és ferri en tot
el que té a veure amb mitjans de comunicació. És coneguda la pressió que ha fet
sobre determinats periodistes i mitjans que
s’han atrevit a publicar informacions neop
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Subvencionar durant anys Canal Català a canvi de convertir-la en #TeleBustos #EstilBustos
A Sabadell patim un alcalde que es dedica a controlar els mitjans i pressionar els periodistes #llibertatexpressió

Falsa transparència

#EstilBustos és pensar-se que la ciutat és seva i actuar com si ho fos
#mésdemocràcia
Pressionar les entitats perquè li donin suport #abansZoo #araMercuri
#EstilBustos
#EstilBustos és crear un Consell de Ciutat perquè l’escoltin i li riguin
les gràcies
@entesaxsabadell considera una falta d’ètica que Bustos utilitzi les entitats amb finalitats personals i partidistes #casMercuri

Manuel Bustos ha fet molts esforços per fer
veure que la seva gestió és molt transparent.
La realitat però, és que ha practicat una política d’opacitat envers els grups municipals i
la ciutat, evitant donar les informacions que
poguessin portar a qüestionar les seves actuacions i oferint una imatge de ciutat irreal.

Projectes fum
L’estil de Manuel Bustos s’ha caracteritzat per
vendre projectes fum o voler donar gat per llebre. Parlem per exemple de la Ciutat de la música, que ha quedat en no res, de què crearia
10.000 llocs de treball en el parc industrial de
Sant Pau de Riu-sec que s’ha convertit en un
polígon comercial més, del Pla estratègic que
mai no va veure la llum, etc.

La transparència de l’Ajuntament de Sabadell és pura propaganda
L’entitat Transparency Internacional España atorga la distinció als ajuntaments més transparents en funció de les informacions dels webs municipals. Els avalua a partir del qüestionari que els propis governs responen,
sense que aquesta informació sigui contrastada.
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Volien convertir Can Moragues en una sabana i el rodal en un Zoo, surrealista, oi? #NoOblidem #SalvemelRodal
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L’any 2009, l’Entesa per Sabadell va sol·licitar
còpia de les respostes a l’esmentat qüestionari i el Sr Bustos es va negar a lliurar-les, amb una clara demostració de
transparència. Un fet que l’Entesa va
denunciar.

EstilBustos és vendre la moto de projectes megalòmans com la #CiutatdelaMúsica mentre es deixa caure el conservatori.

M el

revista de l'Ajunta

octubre 2012

Els successius governs Bustos s’han caracteritzat pel control absolut de tot el que passa a la ciutat i, especialment, de les entitats
ciutadanes per aconseguir el seu suport
incondicional. Un dels exemples més significatius va ser la gran pressió a les entitats
perquè es posicionessin a favor d’instal·lar
un Zoo al rodal. Altres exponents són el Consell de ciutat.

Manel Somoza
(imputat)

Col·locat al Consell Esportiu
del Vallès Occidental

fill

Josep Piedrafita

Xavier Izquierdo
José Miguel Duran

fillA

(imputat)

(imputat)

Cap de protocol municipal

Cap de la Policia Municipal

Càrrec de confiança
Coordinador d’Urbanisme

Càrrec de confiança
Coordinador de Via Pública

CONSTEL·LACIÓ BUSTOS

De quins delictes
estan imputats?
Manuel Bustos Garrido
Tràfic d’influències

innocent o
culpable?
el jutge decidirà, però exigim
responsabilitats polítiques

Malversació de fons públics
Prevaricació
Omissió de persecució de delicte

Jordi Soriano José

Bustos dimissió!

Tràfic d’influències
Suborn
Denúncia falsa

Què diu el sumari?
Extret del bloc de Sebastià Ribes: Samfaina vallesana
Qui vulgui fer-se una opinió pròpia del cas Mercuri, només cal que
llegeixi la part del sumari exclosa del secret d’instrucció.
Des del primer volum, es mostra el vergonyós nivell de corrupció sistèmica que s’ha permès: Un seguit de constructors han gaudit d’informació privilegiada, prèviament facilitada a Soriano, que els ha permès
accedir als concursos d’adjudicació des d’una posició més favorable.
Qui coneix el funcionament administratiu i els procediments establerts,
sap de la impossibilitat que els polítics i els màxims responsables dels
diferents departaments no en siguin coneixedors.
Per exemple, un constructor explica detalladament com falseja a l’alça els amidaments dels projectes, perquè el preu de sortida que es
fixi des d’urbanisme surti més alt. Seguidament, ell presenta una oferta
més baixa sabent que no es picarà els dits i així la competència queda
desbancada. En una altra Soriano en persona, ens mostra què s’ha de
fer perquè et treguin denúncies de trànsit. Només cal trucar a Joan Manau un cop has fet el recurs i aquest et confirma que fa neteja.
En el cas del Centre Cívic de Torre-romeu queda clar en boca dels
empresaris, que va ser adjudicat a baix preu per fer-li un favor a VIAS
I CONSTRUCCIONES i refer-la d’una pèrdua anterior. Tot un exemple
de solidaritat amb les grans empreses.
Només és el primer volum, però ja deixa entreveure l’estil de govern.
Possiblement enlloc surti que el Sr. Bustos directament hagi parat la
mà, de fet és una acusació que ell mateix s’ha fabricat, però res l’eximirà d’haver permès o provocat una de les més rellevants corrupcions
sistèmiques a l’administració pública. En poques paraules, d’haver podrit el llegat polític-administratiu construït a l’època Farrés.

Regeneració democràtica

Per l’Entesa per Sabadell l’única via per retornar la credibilitat de la institució municipal i la confiança de la ciutadania passa per plantejar una moció de censura a l’actual
govern municipal amb l’objectiu de facilitar la regeneració
democràtica, netejar qualsevol indici de males pràctiques i
garantir la governabilitat dels interessos de la ciutat.

entesapersabadell
C. de Gràcia 48, 1r-2a
Tel. 93 727 03 86 info@entesa.org

Grup Municipal Entesa per Sabadell
Telèfon 93 745 31 27
grupmunicipal@entesa.org

l’Entesa treballa exclusivament a favor dels interessos de la ciutat.
Som ciutadans i ciutadanes que dediquem part del nostre temps a
defensar els interessos col·lectius, a fer propostes per millorar
la ciutat i a fiscalitzar l’acció del govern. FEM OPOSICIÓ.
No vivim de la política, tenim la nostra feina.
Coneixem la ciutat, els barris i les persones que hi viuen.
Coneixem els problemes que els afecten: FEM POLÍTICA
DE PROXIMITAT.
Ningú ens imposa l’acció política des de fora: A SABADELL
NOSALTRES DECIDIM.
Sabem que hi ha una altra manera de fer política: la de
l’honestedat, la transparència i l’ètica. La nostra acció política es
regeix per un CODI ÈTIC I DE CONDUCTA.

Mai hem estat al govern Bustos:
l’Entesa és l’única força política que no ha format part del govern
del Sr Bustos. CiU, ICV-EUiA, PP i ERC han entrat a formar part del
govern, fins i tot en moments en que el PSC gaudia d’una majoria
absoluta dins el Ple.
Fa 13 anys que fem oposició perquè discrepem de l’estil de govern
Bustos. Sempre hem estat coherents amb el nostre model de ciutat i de com gestionar-la. Treballem per Sabadell des de Sabadell

Decàleg anticorrupció
1. No acceptaràs regals
2. Rendiràs comptes
3. No faràs de la politica el teu modus vivendi, límit 8 anys
4. Abandonaràs el càrrec de manera
automàtica en cas d’estar imputat
5. No cobraràs més de 6 vegades el
salari mínim interprofessional
6. Treballaràs per la regeneració de
la democràcia participativa
7. No coaccionaràs ni instauraràs el
règim de la por
8. Seràs just i honest, no mentiràs
ni robaràs
9. No criminalitzaràs la dissidència
ni l’oposició
10. Defensaràs l’interès general per
sobre del particular

www.entesa.org
www.youtube.com/entesapersabadell

