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<<Salt  és  un  municipi  amb  una  alta  presencia  de  persones  migrades,  la  situació  d'aquestes
persones  es  molt  variada,  des  de  gent  amb plena  nacionalitat  fins  a  persones  amb situació
irregular administrativa, que veuen reduïts els seus drets i oportunitats.

Independent d'aquesta situació,  totes formem part  de la societat saltenca i catalana,  però per
motius administratius, no totes tenen el mateix dret a formar part dels processos democràtics que
afecten directament el seu municipi.

Tot i que existeixen possibilitats de votació per als ciutadans dels  països amb acords bilaterals, no
tothom pot exercir aquest dret, per això considerem que és a l'àmbit municipal on podem disposar
d'eines per millorar aquest dèficit democràtic.

D’altra banda, la configuració del municipi de Salt està marcada per la diversitat, per això, és un fet
objectiu que l’enteniment i la convivència són factors que s’han de fomentar ja que igual que en
qualsevol societat, s’ha de prioritza la prevenció dels conflictes socials. Cal evitar que es produeixi
la segregació explícita basant-se en criteris tan arbitraris i injustos com són el país de naixement,
el color de la  pell o la cultura, és un greu factor de risc que pot portar al conflicte
En conjunt considerem que qualsevol promoció d’ideologies amb un discurs discriminatori cap a
les persones és nociu per Salt donat que crea judicis artificials, etiquetes i estigmes sobre algú
sense conèixer les seves històries de vida, circumstàncies o situacions que han portat a molts dels
nostres veïns a migrar.

Per això moviments socials com l’Espai Antiracista, tenen com a objectiu principal aïllar al racisme
dels nostres carrers.  I per això mateix, considerem que és necessari aïllar també institucionalment
aquells que promouen el racisme i la discriminació des de l’Ajuntament de Salt.

Però més enllà de combatre el racisme, entenem que, per coherència, elsAjuntaments  haurien de
limitar  les  pràctiques  institucionals  que  generen  discriminació  i  haurien  de  facilitar  tràmits
d’estrangeria i nacionalitat, en la mesura de les seves possibilitats i competències, ajudant a que
les persones migrades puguin millorar la seva situació administrativa.

El Ple acorda per 12 vots a favor (ERC, IPS-CUP, PSC-PM i Canviem Salt), 2 vots en contra (PxC)
i 6 abstencions (CiU, C’s i els tres regidors no adscrits, Sra. Carabellido, Sra. Fusté, Sr. Valentí):>>

El Ple acorda:

<<1. L’Ajuntament de Salt reconeix el dèficit democràtic que actualment 1 de cada 3 veïns i veïnes
majors d’edat del municipi no tingui dret de vot i el biaix que això pot suposar per a la composició
mateixa d’aquest ple. Per això:

a) Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, i les seves institucions
equivalents a l’Estat espanyol i la Unió Europea, a estudiar canvis a la legislació actual per
reconèixer i garantir el dret de vot actiu i passiu a tots i totes les persones majors d’edat
empadronades  a  Salt,  com  a  la  resta  de  municipis  de  Catalunya  i  a  establir-ne  les
condicions mínimes i necessàries.

b) Específicament insta el Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que tots i
totes les veïnes de Catalunya majors d’edat formin part del cens  sobre  qualsevol consulta
i que se'ls garanteixin tots els drets de ciutadania, començant per la nacionalitat i  establint
les condicions mínimes i necessàries de forma clara.



c)  Transitòriament,  mentre  el  punt  a)  no  s’hagi  acomplert  plenament,  l’Ajuntament
implementarà mecanismes de participació directa de tots i totes les veïnes del municipi per
pal·liar  el  dèficit  democràtic  l’exclusió  de  moltes  d’elles  del  dret  de  vot  en  aquelles
competències que li siguin assignades.

d)  Transitòriament,  mentre  el  punt  a)  no  s’hagi  acomplert  plenament,  l’Ajuntament
publicitarà i facilitarà que les persones no nacionals espanyoles amb dret de vot reconegut
legalment en certs comicis puguin exercir efectivament aquest dret.

2.L’Ajuntament  de  Salt,  preocupat  per  qualsevol  mostra  de  racisme  o  discriminació  per  raó
d’origen, color de pell, nacionalitat o confessió religiosa, i per les conseqüències que tenen els
discursos  racistes  i  xenòfobs,  posarà  tots  els  esforços  en  aïllar  les  organitzacions  que  els
promoguin, alhora que instaurarà un pla de sensibilització contra el racisme. Per tot això:

a)  Donarà  compliment  a  la  moció  antirumors  ja  aprovada  per  l’Ajuntament  de  Salt  i
implementarà un pla antirumors al poble abans de final del primer quatrimestre de 2018.

b) Introduirà com a requisit per cedir o autoritzar l'ús de recursos o espais de competència
municipal a qualsevol persona o entitat al  compromís explícit que durant l'acte no difondrà
missatges ni promourà per cap mitjà actituds xenòfobes, d’exclusió, de discriminació o de
priorització d’alguns col•lectius o persones sobre altres en funció del seu lloc de naixement,
nacionalitat, religió o color de pell.

c)  Així  mateix  els  grups  municipals  es  comprometen  a  aïllar  políticament  aquells  que
promouen la divisió i el racisme en les institucions. Per tant, no votaran favorablement cap
moció,  ni  es  faran  actes  conjunts  ni  s’editaran  materials  amb  logotips,  sigles  o
representants de cap grup o partit polític que discrimini els ciutadans per raons ètniques,
de nacionalitat o religioses.

3.L’Ajuntament de Salt adoptarà com un objectiu ineludible eradicar totes les formes de racisme
institucional o de discriminació per raó d’origen, nacionalitat, religió o color de pell. Per això:

a) Facilitarà al màxim tots els tràmits necessaris perquè els i les veïnes de Salt obtinguin
documents necessaris per als seus tràmits d’estrangeria i nacionalitat i, per tant, instarà la
modificació de les ordenances fiscals

b)  Modificarà el sistema actual de queixes vigent al municipi per a poder seguir i respondre
adequadament les denúncies en matèria de racisme.

Seguirà estudiant amb la comunitat educativa de Salt les millores a incorporar per eliminar
la  segregació  escolar  al  municipi  i  revertir  la  situació  actual  de  la  millor  manera
possible.>>


