
Benvolgut Joan Carles,  
 
El motiu de la present és dir-te que entenc que no em renovis la confiança com 
a personal eventual a l’Ajuntament de Sabadell. Voldria deixar molt clar que et 
faig aquesta reflexió sent totalment innocent del càrrec de tràfic d’influències 
pel qual se m’ha imputat.  
 
Aprofito per aclarir que la meva imputació és per haver fet arribar a diferents 
empreses el currículum d’una persona que em va demanar el senyor Jordi 
Soriano. Aquesta persona, segons em va dir Soriano, era la dona d’un dels 
seus millors amics i estava en una situació “desesperada”, amb risc de 
desnonament i que no tenien pràcticament ni per menjar. En cap cas, el senyor 
Soriano em va dir que fos la dona d’un empresari i cal aclarir que no he parlat 
amb ella mai de la vida.  
 
El que s’ha aixecat fins ara de sumari és l’atestat policial on queda ben clar que 
jo no sabia que era la dona d’un empresari. En qualsevol cas, es comprovarà a 
les converses senceres i es veurà que, simplement, vaig fer arribar el 
currículum a diferents empreses per veure si aquesta senyora que estava 
passant un mal moment econòmic podia tenir una oportunitat. Finalment, pel 
que he sabut després, la van contractar per fer una suplència d’estiu a una 
empresa privada, SMATSA. Cal deixar molt clar que, malgrat tenir la concessió 
de la neteja de la ciutat, no hi ha cap clàusula que obligui aquesta empresa a 
agafar el personal que se li demana des de l’Ajuntament. SMATSA té llibertat 
absoluta per a escollir i contractar als seus treballadors. Té un contracte de 
concessió de gestió de servei públic que s’atorga a compte i risc del 
concessionari que assumeix, per tant, totes les obligacions que es derivin del 
contracte. 
 
Lamento profundament la utilització partidista que els grups municipals de 
l’oposició han fet sobre aquesta situació. És més, un dels portaveus més 
destacats de l’oposició actualment en actiu em va fer una petició idèntica que la 
que en el seu dia em va fer el senyor Soriano i vaig fer exactament les 
mateixes gestions que en aquella ocasió. Això encara deixa més clar l’interès 
polític partidista que tenen: l’interès d’acabar amb la vida professional de les 
persones, sense respectar en cap moment la presumpció d’innocència. 
 
Quan vaig sentir al President del Govern català, Artur Mas, dient que una 
imputació no és en cap cas una sentència vaig tenir un sentiment 
d’alleugeriment. Malauradament, la hipocresia política arriba a límits insospitats 
i, al mateix temps que el President deia això, CiU de Sabadell demanava que 
em cessessin o em farien fora amb una moció al Ple. I m’agradaria que 
veiessin la magnitud de la imputació que tinc: realment es justifica aquesta 
virulència? 
 
Vaig arribar  a l’Ajuntament de Sabadell l’any 1999 després de molts anys 
dedicada al periodisme escrit, radiofònic i televisiu. He portat bàsicament els 
temes de comunicació a l’Ajuntament i crec que el balanç és positiu. La posta 
en marxa de Ràdio Sabadell, després de tants anys de silenci, és una de les 
coses que m’emporto al meu bagatge. Vull agrair als meus companys i 



companyes de l’Ajuntament amb qui sempre he treballat molt de gust. Marxo 
amb la consciència de la feina feta i amb un munt d’amics de la feina i de la 
ciutat. I demano disculpes si en tots aquests anys algú no s’ha sentit ben tractat 
per mi. Sempre he intentat estar a l’alçada personal i professionalment parlant.  
 
I és cert. Sóc la parella de Manuel Bustos, fins fa una setmana l’alcalde de 
Sabadell. Tothom qui ens coneix sap que vam començar la nostra relació molts 
anys després que jo comencés a treballar com a càrrec eventual. Fa tres anys 
es va fer un concurs públic de tècnic superior periodista a l’Ajuntament, on es 
van ofertar 4 places, i no em vaig presentar perquè ja érem parella i no volíem 
que fos malinterpretat que optés a una plaça. I us asseguro que si d’alguna 
cosa estic contenta després de tots aquests anys és de la feina feta, però, 
sobretot, de la meva relació amb Manuel Bustos, una persona honesta a la que 
admiro profundament i que és el pare del meu fill.  
 
Vull acabar reiterant que marxo perquè la pressió emocional, d’insults i 
difamacions que m’han generat i m’estan generant els grups de l’oposició està 
afectant la meva vida professional i personal fins a límits molt alts. M’agradaria 
que, quan tot s’aclareixi, siguin capaços, com a mínim, de reconèixer la greu 
injustícia que estem patint i que els qui manen als partits siguin capaços no 
només de fer discursos de cara a la galeria, sinó que facin que els seus 
portaveus a Sabadell siguin més persones. 
 
Acabo agraint a tots els que heu estat al meu costat i m’heu fet suport. Us 
portaré sempre al cor. Gràcies.  
 
Montse Costa  


