
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA VOTXTOTHOM PER AL DRET A
VOT DE TOTES LES PERSONES RESIDENTS A LA CIUTAT EN LES ELECCIONS

MUNICIPALS DE 2019

Xavi Matilla Ayala, portaveu del grup municipal de Terrassa en Comú, Marc Medina
Mañas, portaveu del grup municipal de la CUP, d’acord amb el que estableixen els
articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Terrassa presenten la
següent proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dret al vot, actiu i passiu, és a dir, a elegir i ser elegit en el marc del dret a participar de la
vida política de la societat, forma part indissociable del conjunt de drets civils i polítics, tal com
el defineix el Pacte Internacional de Drets Civils i  Polítics de 1966, en l’article 25. En una
societat  democràtica,  el  dret  a vot  és una eina imprescindible de diàleg i  participació.  No
obstant, avui en dia a Catalunya al voltant del 15% de la població no té dret a vot, i aquesta
xifra puja fins al 30% o més en determinats municipis o barris. 

Actualment, a l’estat espanyol i al àmbit autonòmic, el dret a vot està lligat a la possessió de la
nacionalitat  espanyola. Hi ha una limitació excloent en el  reconeixement dels drets de les
persones que contradiu el principi jurídic fonamental d’igualtat davant la llei. El fet que l’accés
a la nacionalitat espanyola sigui entre els mes restrictius a Europa (demanant per la majoria
de  ciutadans  estrangers  10  anys  de  residencia  legal  per  naturalitzar-se)  encara  reforça
aquesta exclusió de la participació política.

El dret a vot és fonamental perquè les persones estrangeres puguin fer-se visibles com a part
de la ciutadania, com actors polítics transformadors, capaços d'implicar-se en la realitat on
viuen, i d’identificar-se amb un projecte de societat. I és també una forma de posicionament
ferm per revertir el racisme institucional i social. En definitiva, el dret a vot de tota la població
és indispensable per consolidar i enfortir la democràcia en la nostra societat. Si tothom no pot
participar, decidir i ocupar espais de poder, la democràcia és feble i parcial.

A Terrassa hi ha prop de 19.000 estrangers no comunitaris sense dret a vot. I hi ha gairebé
3000 persones que tenen dret a vot mitjançant conveni que per poder exercir  el  seu dret
primer han de realitzar els tràmits de registre corresponent.

Terrassa es signatària de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat,
considerada  com  a  primera  regla  jurídica  vinculant  de  la  ciutat,  on  s’hi  recullen  els
compromisos adquirits pels governs locals, per tal de garantir, defensar i promoure els Drets
Humans dins l’àmbit municipal. 

En el seu art. VIII especifica el compromís de les ciutats signatàries a fomentar l'ampliació del
dret de sufragi actiu i  passiu en l'àmbit  municipal a tots els ciutadans i ciutadanes majors
d'edat no nacionals, després d'un període de dos anys de residència a la ciutat.

Per tot això l’Ajuntament de Terrassa adoptarà els següents

ACORDS

PRIMER.- Instar al Govern d’Espanya i al Congrés dels Diputats a reformar de l’ordenament jurídic
a fi de permetre el dret a sufragi actiu i passiu a tots els comicis electorals a totes les persones



estrangeres residents, amb el criteri màxim de 6 mesos de residència legal continuada com a
requisit.  En  el  mateix  sentit,  incorporar  el  seu  dret  de  participació  a  referèndums,  iniciatives
legislatives populars o qualsevol altra forma de participació política. Demanar al  Parlament de
Catalunya i a al Parlament Europeu que treballin en el marc de les seves competències per fer-ho
possible.

SEGON.- Instar al Govern d’Espanya i al Congrés dels Diputats a suprimir de forma immediata els
tràmits burocràtics addicionals per exercir el dret a vot en les eleccions municipals pels residents
estrangers garantint que la inscripció en el cens es faci de forma automàtica. Així com a ampliar el
reconeixement al sufragi passiu i optar per la via legal i no la dels tractats internacionals per donar
accés al dret a sufragi a les persones estrangeres residents.

TERCER-. Transitòriament, mentre els acords PRIMER i SEGON no s’hagi acomplert plenament,
l’Ajuntament publicitarà i posarà en marxa les mesures necessàries per tal de que les persones no
nacionals  espanyoles,  amb dret  de vot  reconegut  legalment  en comicis  locals,  puguin  exercir
efectivament aquest dret.

a. Enviar  cartes  a  la  població  estrangera  amb  les  condicions  abans  esmentades
donant  a conèixer el  seu dret  al  sufragi actiu  i  passiu a les properes eleccions
municipals i informant-los dels mecanismes concrets per a fer efectiu aquest dret.
Aquestes cartes hauran de ser enviades en català i  en les llengües majoritàries
d’aquestes nacionalitats.

b. Fer  reunions  informatives  i  d’assessorament  tant  amb  entitats  de  persones
migrades d’aquests orígens, com amb entitats de suport als processos migratoris
explicant el contingut del dret al sufragi actiu i passiu i els mecanismes concrets per
exercir-lo, així com donar suport a la campanya col·lectiva de votxtothom.

c. Fer  una  campanya  pública  informativa  a  través  de  les  diverses  eines  de
comunicació de l’ajuntament, així com amb díptics i/o cartells informatius.

QUART.- Realitzar una campanya de difusió i denúncia de la manca de drets polítics per part de
les persones estrangeres i per animar a la participació política de totes les persones residents.

CINQUÈ. - Instar als diferents grups municipals d’aquest Ple Municipal a la no instrumentalització
de la immigració als seus programes, estratègies i discursos en benefici d’interessos partidistes
que afecten negativament  la  convivència  i  la  cohesió  social,  i  a  promoure la  incorporació  de
persones d'origen estranger en les seves llistes electorals per tal de reflectir la realitat actual de la
nostra societat diversa. L’Ajuntament, 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. 

SISÈ -  Així  mateix,  els grups municipals es comprometen a aïllar  políticament  tota persona o
organització  que  promogui  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 ciutadans i ciutadanes per raons ètniques,
de nacionalitat o religioses.

SISÈ – Transmetre i  informar de tots els acords al  Govern de la Generalitat  de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats, i a la Comissió Europea i
al Parlament Europeu i als responsables de la campanya votxtothom.


