
 
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN COMÚ AL PLE DE 

L’AJUNTAMENT PER CONSTITUIR UNA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL 

 

Volem posar de manifest que la transparència, la comunicació i la rendició de comptes de les 
administracions públiques i en aquest cas de l’ajuntament de Mollet del Vallès, són aspectes 
clau.  
 

El passat 22 de setembre a la nostra ciutat van succeir uns fets preocupants, que és important 

aclarir. Es tracta de l’encartellada que van organitzar un grup de persones membres del CDR, i 

que va derivar en una actuació policial amb força repercussió. D’aquest presumpte 

enfrontament, en van resultar diverses persones ferides, i a vàries persones se’ls van obrir 

diligències policials. D’ençà els fets, no hi ha hagut una única versió d’allò que va succeir ni 

s’han acabat d’aclarir els fets.  

Cal recordar que a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per assolir el bon govern i la bona 
administració, ens hem dotat d’instruments específics, i també comptem amb les Lleis de 
Transparència i Bon Govern que han de construir una infraestructura ètica i un marc 
d’integritat institucional.  
 

Un d’aquests instruments propis és el Codi Ètic i de Bon govern de l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès i dels seus ens instrumentals, aprovat en el ple de 30/05/2016, que estableix un conjunt 
de valors i principis de bona governança com la transparència en la gestió, la responsabilitat, el 
sentit del deure i la professionalitat, la integritat o l’exemplaritat. Des de Mollet en Comú no 
ho volem entendre com un mer tràmit declaratiu, sinó com a principis inspiradors que han de 
guiar de forma proactiva una actuació institucional contundent i amb coherència, per tant que 
obliga a la nostra corporació a una rendició de comptes honesta i transparent.  
 

No és una qüestió que afecta exclusivament el govern, sinó que afecta de forma general al 
conjunt de treballadors i treballadores de l’ajuntament i als ciutadans i ciutadanes de Mollet 
als quals no els ha de quedar cap dubte de la professionalitat dels treballadors i del compromís 
ètic i de bon govern d’aquesta alcaldia i del conjunt de càrrecs electes i alts càrrecs d’aquest 
ajuntament. 

En aquest sentit, la creació d’una comissió especial informativa d’estudi i anàlisi   pot complir 

una excel·lent funció de control i fiscalització dels governs i de transparència institucional, però 

també pot permetre dinamitzar l’acció institucional i amb això el reforçament de la 

democràcia. 

 

 

 



 
 

En virtut d’aquestes consideracions proposem que el Ple  
ACORDI: 
 

1. Crear, de forma immediata, una Comissió Especial Informativa d’estudi i anàlisi d’acord 
amb allò que estableix l’article 20.1 c) de la  Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 124 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, i com també preveu el nostre Reglament Orgànic Municipal, en relació 
amb els fets succeïts a la nostra ciutat el passat 22 de setembre i les actuacions dutes a 
terme per diversos agents de la Policia Local, en el transcurs d’una encartellada per 
part d’un grup de persones del CDR, i on van acabar diverses persones ferides, i a 
vàries persones se’ls van obrir diligències policials. L’objectiu de la mateixa creiem que 
hauria de ser compartir i conèixer de forma directa totes aquelles informacions i 
circumstàncies derivades dels informes corresponents. 

2. Establir que:  

a. Que la creació de la comissió especial informativa s’adopti mitjançant acord 
plenari en aquesta mateixa sessió. 

b. Que d’aquesta comissió en formi part el Síndic Personer, així com un/a 
regidor/a de cada grup municipal, a més de les persones que es requereixi per 
a dur a terme els treballs de la comissió.  

c. Que la Junta de Portaveus proposi l’abast, objectius, agenda i programa de 
treball de la Comissió Especial Informativa que a la seva primera sessió 
constitutiva aprovi. 

d. Que les seves conclusions siguin substanciades en un ple extraordinari. 

 

 

 

Mollet del Vallès, 16 d`Octubre 2020 


