
 
 

Moció del Grup Municipal CUP-PC sobre el 
dret de vot dels catalans i catalanes amb NIE 
 
Atès que, actualment, quasi el 15% de la població catalana 
disposa de Número d'Identitat d'Estranger (NIE) 
 
Atès que les persones que es troben en aquesta situació no tenen 
dret a sufragi 
 
Atès que existeix població catalana que ha hagut d'emigrar a 
altres països per la crisi i l'especulació que es viu actualment. 
 
Atès que a Catalunya s'està obrint i impulsant un procés 
constituent per escollir i establir un nou marc democràtic de 
convivència i de relacions i construir un nou Estat 
 
Atès que la participació en un nou Estat no pot discriminar ninguna 
de les persones que viuen i treballen en l'esmentat Estat. 
 
Atès que la consulta del passat 9N van poder votar les persones 
amb NIE. Fet que esdevé un punt d'inflexió positiu en la recerca de 
millorar els canals de participació i defensar la democràcia 
 
Atès que no podem deixar sense aquest dret universal, com és el 
dret a vot, a quasi el 15% de la població catalana que correspon a 
més d'un milió de persones 
 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP-PC, proposa al Ple 
Municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER. Es traslladi a la Generalitat de Catalunya la petició 
d'incloure els I les catalanes amb NIE, i els que es trobin en tràmit 



d'aquest, en el Procés Constituent Català en les mateixes 
condicions que els catalans amb DNI. 
 
SEGON. Que el dret de vot no estigui vetat ni limitat per a cap 
ciutadà/na de Catalunya, ni dins ni fora del territori català. 
 
TERCER. Garantir el dret de vot de tots els i les catalanes sense 
atendre al seu origen, situació administrativa o país de residència. 
 
QUART. Garantir la participació dels i les catalanes residents a 
l'estranger en el Procés Constituent iniciat a Catalunya	


