EL DRET AL VOT PER A TOTHOM
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.
1) Per això, l’Ajuntament:
a) S’implicarà activament per tal d’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
empadronades en el municipi i a establir-ne les condicions mínimes i necessàries.
b) Instarà al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a incloure una proposta d’estudi
perquè els majors de 16 anys formin part del cens en qualsevol consulta.
c) Així mateix, s’ implementaran mecanismes de participació directa de tots i totes les veïnes del
municipi, per pal·liar el dèficit democràtic i 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
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.
2. 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.
3) 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.

