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Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 19/01/2017, primera convocatòria, ha
pres, amb els vots favorables dels grups municipals ERC, CUP, CIU, PSC i del regidor Josep M.
“Ximenis” Jiménez i Gil, amb el vot en contra del grup PP i a proposta del grup municipal ERC, el
següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:

“MOCIÓ DEL GRUP ERC A FAVOR DEL DRET A VOT ALS 16 ANYS.
Atès que l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va aprovar l’any 2011 la Resolució
1826 sobre l’enfortiment de la democràcia mitjançant la reducció de l’edat per a votar als 16, en
què s’instava als Estats membres a permetre el dret a vot a partir dels 16 anys.
Atès que l’esmentada Resolució vincula els principis de la democràcia, que exigeixen la
participació del major nombre possible de persones en el procés polític i en la presa de
decisions, amb la necessitat d’ampliar el dret a vot als 16 anys; i assenyala que l'evolució
demogràfica a Europa podria portar a la creixent marginació del jovent en el procés polític, que
corre el risc de ser dominat per qüestions principalment d'interès per a les persones de més edat.
Atès que l’any 2007 Àustria es va convertir en el primer estat membre de la Unió Europea en
reconèixer el dret a vot a partir dels 16 anys; i que actualment ja són diversos els estats que ja
reconeixen el dret a vot al jovent a partir d’aquesta edat, en són alguns exemples: Alemanya,
Nicaragua, Brasil, Equador, Hongria, Eslovènia, Noruega, Argentina.
Atès que a l’Estat espanyol, el jovent d’entre 16 i 18 anys no té dret a vot però sí que té
responsabilitats penals, dret a treballar, obligatorietat de pagar impostos, ple consentiment en els
tractaments mèdics i dret al matrimoni, entre altres.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució durant el ple
monogràfic sobre joventut celebrat al juliol de l’any 2013 en què es manifestava la necessitat
d’avançar cap al reconeixement del vot als 16 anys.
Atès que en el procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9N es va reconèixer el
dret a vot al jovent d’entre 16 i 18 anys i la Llei de consultes populars no referendàries i d’altres
formes de participació ciutadana reconeix com a persones legitimades a participar en dites
consultes a les persones majors de 16 anys.
Atès que entitats juvenils de referència com són el Fòrum Europeu de la Joventut i el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya donen suport al reconeixement del vot als 16 anys.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC, en nom de les JERC Arenys de Munt, proposa que el Ple
Municipal d’Arenys de Munt acordi:
Primer.- Manifestar la necessitat d’avançar cap al reconeixement del dret a vot a les persones
majors de 16 anys.
Segon.- Instar al Parlament i al govern de la Generalitat que incloguin el dret a vot de les
persones majors de 16 anys en la llei electoral catalana que s’ha d’aprovar en els propers
mesos, per garantir-ne el dret a vot tant en les properes conteses electorals, com en el
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referèndum per ratificar la nova constitució catalana que donarà per finalitzat el procés
constituent català.
Tercer.- De forma subsidiària, i mentre no culminem el procés constituent català, instar al Govern
espanyol i als grups parlamentaris catalans al Congrés de Diputats i al Senat a realitzar les
modificacions legals oportunes per permetre el dret a vot a les persones majors de 16 anys.
Quart.- Comunicar aquests acords al Consell de la Joventut de Catalunya, al departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”
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