
 

 

MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN C OMÚ PER 
AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS MUNICIPALS  DEL 2023 

A les pròximes eleccions municipals de l'any 2023, Mollet del Vallès tindrà un cens 
electoral aproximat de 38.782 persones. Aquest cens es podrà veure augmentat en un 
total de 4.900 persones, si totes les veïnes estrangeres amb dret a vot fan les passes 
oportunes per inscriure's al cens electoral. (majors d'edat amb nacionalitat de la Unió 
Europea o d'un país amb acords de reciprocitat amb l'estat espanyol). 

Actualment Mollet del Vallès té un total de 4900 veïns i veïnes empadronades majors 
d’edat i nacionalitat estrangera (es té per consideració població estrangera qualsevol 
habitant que no tingui nacionalitat espanyola i que provingui tant de països de la Unió 
Europea com de fora de la UE). 

En tots els casos les persones estrangeres que puguin i vulguin exercir el seu Dret a 
Sufragi a les properes eleccions municipals de maig de 2023 han de sol·licitar 
prèviament la seva inscripció al cens electoral. 

NACIONALS DE PAÏSOS EUROPEUS 

L’Oficina del Cens Electoral enviarà a finals d’octubre de 2022 una comunicació als 
ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya que no hagin realitzat mai la 
declaració formal de manifestació de vot en eleccions municipals. 

Quan rebin aquest escrit podran manifestar la seva voluntat de votar a les eleccions 
municipals per internet (sistema cl@ve o clau de tramitació telemàtica facilitada per 
l’INE) o per correu postal enviant la resposta a la carta directament a la Delegació 
Provincial de l’OCE, sense necessitat de pagar franqueig. 

També es podran presentar en l’Ajuntament de residència, aportant l’imprès de 
declaració formal proporcionat per la Delegació Provincial de l’OCE i el document que 
acrediti la seva identitat (targeta d’estranger on consti el NIE, document d’identitat o 
passaport del país d’origen). 

 

El termini de presentació finalitzarà el 30 de gener de 2023. 

NACIONALS DE PAÏSOS AMB ACORD DE RECIPROCITAT DE VOT PER LES 
ELECCIONS MUNICIPALS 

Condicions per la inscripció: 

Ser major d’edat i no estar privat del dret de sufragi actiu. Estar inscrit al padró 
municipal d’habitants. 

Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya. 

Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en el corresponent acord. Aquest 
requisit es justificarà aportant un certificat de residència expedit per la Comissaria de 
Policia. 



 

A finals de novembre de 2023 l’OCE remetrà una comunicació als estrangers residents 
a Espanya, nacional de països amb un acord de reciprocitat de vot, que reuneixin les 
condicions establertes en el punt anterior. Aquesta comunicació inclou una clau de 
tramitació telemàtica que fa possible realitzar la sol·licitud telemàticament, o bé ho 
podran fer per correu postal enviant resposta a la Delegació Provincial de l’OCE, 
sense necessitat de pagar franqueig. 

 

També podran presentar la sol·licitud a l’Ajuntament de residència identificant-se amb 
la seva targeta d’identitat d’estranger i aportant el certificat de residència expedit per 
l’Oficina d’Estrangeria o Comissaria de Policia de la província que correspongui. 

El termini de presentació de sol·licituds es de l’1 de desembre de 2022 al 15 de gener 
de 2023. 

Malauradament, els drets de ciutadania depenen encara fonamentalment de l’obtenció 
de la nacionalitat i, en el millor dels casos, de convenis de reciprocitat signats pels 
governs de torn, el que en el cas de Mollet del Vallès unes 4900 persones queden 
excloses del Dret a Vot. 

La participació política i la representació de les persones migrades són fonamentals 
per a la transformació social de la ciutat. El dret de vot de les persones estrangeres ha 
de ser una eina de diàleg que ha d’acompanyar un procés d’inclusió a la societat, 
alhora que ha de ser un instrument d’empoderament contra el racisme i l’exclusió. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Mollet en Comú proposa al ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Instar a l'Ajuntament de Mollet del Vallès que contacti a través d'sms, correu 
electrònic i/o trucada telefònica a tots els veïns i veïnes estrangers/es empadronats a 
Mollet del Vallès, amb dret a vot, per a facilitar que realitzin les passes necessàries per 
a la seva inscripció al cens electoral. 

Segon.- Afegir al web municipal tota la informació referent al dret a vot de les persones 
estrangeres, així com fer una campanya informativa a la revista municipal. 

Tercer.- Manifestar la posició favorable de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a la 
incorporació d’ofici al cens electoral de totes les persones estrangeres comunitàries i 
no comunitàries que tinguin dret de vot a les eleccions municipals. 

Quart.- Manifestar la posició favorable de l’Ajuntament de a l’efectiu atorgament del 
Dret de Sufragi en les eleccions municipals a les persones estrangeres residents al 
municipi. 

Cinquè.- Instar a les Corts Generals i al Govern de l’Estat que adoptin les iniciatives 
legislatives i executives necessàries per a què les persones estrangeres residents 
gaudeixin del Dret de Sufragi a les properes eleccions municipals sense excepcions. 

Sisè.- Instar també el Parlament Europeu, en la línia de les seves resolucions i 
recomanacions, que legisli a favor del Dret de Vot dels ciutadans i ciutadanes de fora 
de la Unió Europea a les eleccions municipals. 


