
 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 

MOLLET DEL VALLÈS, REBUTJANT L'OTAN COM A ORGANITZACIÓ 

MILITAR I LA CIMERA A L'ESTAT ESPANYOL 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En un context internacional de guerra freda entre blocs, el 1949 es fundava 

a Washington com a aliança militar l'Organització del Tractat de l'Atlàntic 

Nord (OTAN). 

Durant tots aquests anys, l'OTAN ha intervingut militarment, envaït i 

bombardejat països a diferents zones del planeta. Només en els darrers 

anys, les seves intervencions militars a països com Iugoslàvia, Iraq, 

Afganistan o Líbia han provocat la mort de desenes de milers de civils. Tot 

això, malgrat la desaparició a partir del 1991 del Pacte de Varsòvia. 

Després de la desaparició del bloc socialista, lluny de dissoldre's per afavorir 

un nou món multipolar en què els conflictes entre estats es resolguin de 

manera negociada i per vies diplomàtiques, l'OTAN, incomplint les seves 

promeses, s'ha expandit cap a l'est d'Europa, provocant conflictivitat i 

tensió en aquesta zona 

Espanya va ingressar a l'OTAN el 1981 en una decisió controvertida de 

l'últim govern de la UCD, amb tota l'oposició parlamentària d'esquerres en 

contra i amb el rebuig majoritari d'una societat espanyola defensora de la 

pau, el desarmament i la neutralitat. El canvi de posició del PSOE va portar 

a un referèndum el 1986 en què es va aprovar el manteniment d'Espanya a 

l'OTAN amb tres condicions vergonyosament incomplertes pels diferents 

governs del PSOE i el PP: La no integració d'Espanya a l'estructura militar 

de la OTAN, el no-emmagatzematge d'armament nuclear i el tancament 

progressiu de les bases militars nord-americanes a Espanya. 

Els propers dies 29 i 30 de juny, Madrid acollirà una cimera de l'OTAN en 

què es pretén continuar apostant per una irresponsable estratègia 

bel·licista. A més, es pretén exigir als països membres de l'OTAN que 

destinin un mínim del 2% del PIB a despesa militar en una nova carrera 

d'armaments, en un moment en què aquests increments pressupostaris són 

necessaris per a una sortida justa de la crisi a través d'inversions als serveis 

públics, l'educació i la sanitat públiques, els serveis socials o la creació 

d'ocupació. 

Durant la celebració de la cimera de l'OTAN, moviments polítics, socials i 

pacifistes també han organitzat a Madrid tota una sèrie d'actes de rebuig a 

l'OTAN com a instrument militar de l'imperialisme nord-americà i 



 

reivindicant una nova estratègia de seguretat internacional basada en el 

desarmament, la solució negociada i diplomàtica als conflictes internacionals 

i la creació d’un nou ordre mundial multipolar. Dins aquesta nova estratègia 

és fonamental que Europa desenvolupi una política autònoma que tingui en 

compte els propis interessos dels països del continent i la seva 

interdependència en matèria de seguretat. 

L'actual situació internacional i de la guerra a Ucraïna exigeix que tots els 

nostres esforços es prioritzin a impulsar una sortida negociada i diplomàtica 

al conflicte, acabant amb la destrucció que està provocant la guerra i amb 

l'escalada de la inflació i la crisi alimentària que pateix especialment la 

classe treballadora. 

 

Per tot això exposat, el Grup Municipal de Mollet en Comú proposa 
al Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès que adopti els següents 

ACORDS: 

1.- El ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès rebutja la Cimera de l'OTAN 

que se celebrarà a Madrid els dies 29 i 30 de juny per entendre que només 

pretén impulsar una estratègia bel·licista i, per tant, donar suport als actes 

que es realitzin al marc de la Contracimera per la Pau. 

2.- El ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès insta el Govern d'Espanya a 

rebutjar l'increment de les despeses militars en detriment de les despeses 

socials o les inversions als serveis públics i la creació d'ocupació. 

3.- El ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès insta el Govern d'Espanya a 

modificar la seva posició actual i liderar en l'àmbit internacional els esforços 

per arribar a una solució negociada i diplomàtica que posi fi a l'actual guerra 

a Ucraïna. 

 

 

 

Mollet del Vallès, 16 de juny de 2022 


