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trama de corrupció al descobert

Imputats sis agents dels Mossos d'Esquadra per
protegir narcotraficants investigats
Un subinspector està acusat de cinc delictes, entre altres, el d'omissió del deure de perseguir
delictes i revelació de secrets
Dimecres, 4 de maig del 2011
JESÚS G. ALBALAT / Barcelona

Un jutge de Barcelona ha citat a declarar com a imputat el subinspector dels Mossos d'Esquadra
Antoni Salleres i cinc subordinats per haver protegit narcotraficants i agents de la policia catalana que
estaven sent investigats per tràfic d'estupefaents.
En un acte, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona cita a declarar com a imputats
Salleres (a qui acusa de cinc delictes, entre altres, el d'omissió del deure de perseguir delictes i
revelació de secrets), així com dos sergents del seu equip i dos caporals, així com un important
confident policial, Manuel Gutiérrez Carbajo, clau en la investigació de la trama de corrupció policial
als prostíbuls Riviera i Saratoga. .
Aquestes imputacions s'emmarquen en una complexa investigació que dirigeix el jutge contra una
trama de corrupció de la qual formen part mossos, guàrdies civils i urbans i policies nacionals, així
com diversos narcotraficants i confidents policials.
Per al magistrat, de la causa es desprenen indicis que els mossos imputats, que van estar a càrrec de
la investigació fins que el jutge els va rellevar per la Guàrdia Civil per la seva "ineficàcia", van dirigir
les indagacions per evitar que l'autoritat judicial conegués la vinculació d'algunes persones amb el
narcotràfic i altres delictes relacionats amb la corrupció de funcionaris. El jutge els acusa
d'ocultar proves.
Guix i sucre

El jutge es remunta als inicis del cas per una detenció d'un membre de l'organització de narcos, Juan
Miguel Bono, per una compravenda de cocaïna realitzada el 28 de maig del 2009, en què es van
produir certes irregularitats per part de la Guàrdia Civil, que finalment es va encarregar als Mossos
que investiguessin.
Teòricament hi havia 50 quilos d'estupefaent a l'interior d'una maleta intervinguda, que, després de
les anàlisis químiques, van resultar ser guix i sucre en la seva pràctica totalitat --només un paquet
amb 512 grams tenia cocaïna--. Segons el jutge, la policia catalana no va investigar degudament la
relació entre Bono i altres membres de la cúpula de la banda, i va ocultar tres converses
transcendentals "de les quals es desprèn amb certa claredat" que el confident Carbajo i els seus
còmplices es dedicaven al tràfic de drogues per protegir-los.
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Ja amb la Guàrdia Civil el cas va avançar, descobrint-se que havia mossos implicats relacionats amb
els caps de la banda de narcos i, amb l'entrada de la DAI en la investigació, aquesta va fer "un gir
total", segons el jutge, ja que es va saber que el subcap de la comissaria de Vilanova --imputat l'octubre
del 2010-- cobrava 1.000 euros mensuals del grup criminal per donar-los informació confidencial.
Concretament, el jutge imputa ara al subinspector Salleras els delictes de revelació de secrets, omissió
del deure de perseguir delictes, ocultació de documents a l'autoritat judicial, falsedat en document
públic, obstrucció a la justícia, encobriment o bé tràfic d'estupefaents.
Els dos sergents i els dos caporals ara imputats són sospitosos de cometre omissió del deure de
perseguir delictes i ocultació de documents a l'autoritat judicial, falsedat en document públic i
encobriment o bé tràfic d'estupefaents, i a l'agent li imputa el delicte d'ocultació de documents.

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/imputats-sis-agents-dels-mossos-per-protegir-narcotraficants-investigats-994047

Documentos de archivo, documents d’arxiu

www.adecaf.com www.presons.net www.prisiones.net

Imputats sis agents dels Mossos d'Esquadra per protegir narcotraficants investigats. El Periódico, 04/05/2011
Los documentos de dominio público reproducidos por Adecaf han sido elegidos por su valor informativo, de contrastación de ieas, etc. y no porque comparta necesariamente su contenido.

