Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El govern municipal presentarà una moció per defensar
el dret de vot de les persones discapacitades a les
eleccions municipals
La moció demana la modificació del Real Decret 1612/2007 per garantir el
vot de les persones invidents per a les properes eleccions municipals.
Aquesta moció serà presentada en el Ple del proper dilluns 23 de febrer.
El Real Decret 1612/2007 del 7 de desembre regula el procediment de vot
secret per les persones invidents per l’exercici del dret de sufragi. És un decret
que va en consonància amb el text jurídic, resultat de la Convenció de les
Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. La norma
preveu que els estats garantiran a les persones amb discapacitat els drets
polítics i la possibilitat de gaudir-ne en igualtat de condicions amb la resta de la
ciutadania.
El Real Decret, fins ara, ha permès que les persones hagin pogut votar en
plena confidencialitat en les eleccions estatals, autonòmiques i europees, però
no ho permetrà en les properes eleccions municipals, ja que no es preveu que
hi hagi butlletes en Braille a disposició de les persones invidents.
El govern municipal creu que tot ciutadà i ciutadana, amb discapacitat visual ha
de tenir el mateix dret que la resta de la població a poder escollir el seus
representants, sense ser exclòs del vot secret. A més, relaciona aquesta
impossibilitat a raons econòmiques i justifica la seva postura amb que la
quantitat econòmica no seria major a altres comicis d’àmbit general i que a la
pràctica no s’aplicaria en tots els municipis.
És per això que la moció que presentarà el govern de Mollet insta a modificar la
normativa amb caràcter d’urgència per permetre el dret de vot de les persones
invidents i amb discapacitats visuals en les eleccions municipals d’aquells
pobles que tinguin més de 1000 habitants, o que, en el seu ple municipal ho
hagi sol·licitat.
A més, demana al Govern de l’Estat la previsió de la dotació pressupostària
necessària. També pretén elaborar un protocol d’accessibilitat per garantir-ne
l’accessibilitat física als col·legis electorals i la disposició de paperetes de les
candidatures en llenguatge de Braille.
Mollet del Vallès, 17 de febrer de 2015
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