Estat de les peces actives del cas Mercuri
PECES JUTJADES
Peça

5

Delictes
Tràfic influències i prevaricació, per
les pressions a l’alcaldessa de Montcada
i Reixac per a designar a una persona
afí al PSC com a directora de l’Àrea de
Territori, alterant de No apta a apta el
resultat de les proves.
Judici celebrat el 20.01.2015 al TSJC

30

Tràfic d’influències i malversació de
cabals públics, per haver gestionat
Manuel Bustos la retirada de multes de
trànsit imposades a la seva dona i al seu
fill. Amb la col·laboració de Josep Miquel
Duran, exintendent de la Policia
Municipal i Xavier Izquierdo, exdirector
de l’Àrea d’Espai públic de l’Ajuntament
Judici celebrat del 26 al 28.06.2018 a
l’Audiència Provincial de Barcelona.

Condemnats
Sentències confirmades pel Tribunal Suprem
- Manuel Bustos, Paco Bustos i Daniel Fernández: 1
any i 4 mesos de presó, multa de 60.000€ i inhabilitació per
l’ocupació de càrrec públic o càrrec electe durant 4 anys, 6
mesos i 1 dia
- María Elena Pérez: inhabilitació per l’ocupació de càrrec
públic o càrrec electe durant 7 anys.
Sentències dictades
Pendents recurs dels acusats al Tribunal Suprem
- Manuel Bustos: 4 anys de presó, 12 anys d’inhabilitació
especial i multa, pels delictes de tràfic d’influències
comesos per una autoritat en concepte d’autor material i un
delicte de prevaricació en concepte d’inductor.
- Josep Miquel Duran: 6 anys i 6 mesos de presó, 19
anys d’inhabilitació especial i multa, pels delictes de tràfic
d’influències comesos per un funcionari públic, falsedat
documental i malversació de cabals públics.
- Xavier Izquierdo: multa i 5 mesos de suspensió
d’ocupació o càrrec públic pel delicte de malversació de
cabals públics.
Sentències dictades

25bis

- Paco Fernàndez: 3 anys de presó -1 any i mig pel
delicte de malversació de cabals públics i 1 any i mig pel
delicte de falsedat documental- 6 anys d’inhabilitació per
Malversació de cabals públics per l’ús ocupació o càrrec públic, 4 anys d’inhabilitació per
irregular de la targeta Visa del Consoci l’exercici del dret de sufragi passiu i multa de 1.080 €.
de Residus del Vallès Occidental per Retorn de 32.042,20 € a les entitats perjudicades
part del seu gerent Francisco
La Magistrada va suspendre el seu ingrés a presó, sota
Fernàndez.
la condició de que no delinqueixi en els propers 5 anys, i
realitzi un “curs formatiu d’ètica en els negocis”.
Vista celebrada el 15 d’octubre de
2020 a Tribunal del Jurat del Palau de Des de l’acusació popular s’ha Interposat recurs
Justícia de Barcelona.
d’apel·lació davant el TSJC contra aquesta suspensió.
- Manuel Bustos: retorn de 326,59 €
- Magdalena Gallardo: retorn de 508,59 €
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