Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “rebuig Llei electoral”
”
En Vicent Selva i Belén, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra,, en Jose Manuel Penalva Casanova Portaveu del
Grup Municipal Compromís en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
Locals eleva al Ple de la
Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

El govern de Mariano Rajoy ve anunciant des de fa unes setmanes una modificació de
l'actual Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General pel que fa a les
eleccions municipals. Tot i que no hi ha encara cap proposta concreta, les diverses informacions
apunten a, d'una banda, l'elecció directa dels alcaldes (de manera automàtica o amb una segona
volta) i, d'una altra, i més punyent, l'assignació de la majoria absoluta dels regidors corresponents
al partit que obtinga un determinat percentatge de vots, repartint
repartint-ne
ne els regidors restants entre les
altres formacions polítiques segons l'actual sistema (Llei d'Hondt).
Tot i que la pràctica totalitat de partits polítics ha manifestat públicament el seu rebuig a
eixa modificació, sembla que la intenció del PP és aprovar
aprovar-la
la siga com siga, fins i tot en solitari,
contradient les declaracions realitzades pel President del Govern fa escassament un any (febrer
del 2013) en les que assegurava que "mai modificaré la llei electoral per majoria, perquè crec que
hi ha consensos bàsics que cal preservar".
Què ha canviat des d'aleshores? Amb independència que el PP ens ha demostrat a
bastament
ament que no li cal cap motiu per a desdir
desdir-se
se de tot i realitzar tot just el contrari del que
afirmava, després d'aquelles declaracions hi ha hagut unes eleccions europees que han
evidenciat (com així també ho palesen totes les enquestes sociològiques) un possible canvi cap a
una major pluralitat representativa i política de la societat que afectarà la composició de noves
majories més plurals. És a dir, el PP veu seriosament amenaçada la seua supremacia electoral,
sobretot a l'àmbit municipal. Per a qualsev
qualsevol
ol partit polític democràtic la constatació d'eixa
tendència el faria reflexionar sobre les seues praxis o sobre el seu missatge. El PP, però,
prefereix usar la seua majoria absoluta per intentar modificar l'actual sistema per un altre que li
siga més propici.
ici. Una mena de colp d'estat legal que pervertiria la voluntat de la ciutadania i
reduiria la seua representativitat.
Amb tot, encara gosen qualificar la proposta com a una "regeneració democràtica".
Coincidim plenament en la necessitat d'una regeneració
regeneració.. Però, per a ser efectiva, hauria d'anar
just en la direcció contrària del que es proposa. L'actual sistema electoral de caràcter
representatiu compta amb dos filtres que distorsionen la representació de la voluntat popular:
d'una banda, la fórmula d'assignació
gnació de regidors (l'anomenada Llei d'Hondt),
d'Hondt premia les llistes
més votades (la
la llista més votada sobre la segona, la segona sobre la tercera i així
successivament, provocant que el nombre de vots per a aconseguir un regidor siga distint per a
cada partit;
t; i, d'una altra, la del 5% necessari per a optar a la representació, que deixa fora, de
vegades, opcions que sí que l'obtindrien amb un sistema proporcional.
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Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. L'Ajuntament de Crevillent manifesta el seu rebuig a la modificació de la llei
electoral, en els termes en què s'ha anunciat o en altres semblants que
aprofundisquen en la manca de proporcionalitat i representativitat plural de la
societat.
2. Per aconseguir una major adequa
adequació
ció amb la voluntat democràtica de la ciutadania,
l'Ajuntament de Crevillent considera necessari modificar l'actual Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General en els següents aspectes,
especialment pel que fa a
a:
a. El mètode d'assignació d'escons
b. La pertinència de les barreres electorals
c. L'actual sistema de llistes tancades En tot cas esta modificació
haurà d'aconseguir el màxim consens de tots els partits polítics i no a menys
de vuit mesos de les pròximes eleccions municipals.
3. Donar trasllat
sllat dels presents acords a la Presidència del Govern d'Espanya, a la Mesa
del Congrés dels Diputats i als portaveus dels seus grups polítics, i a la Mesa de les
Corts Valencianes i als síndics dels seus grups polítics.

Crevillent, 19 de setembre de 2014

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA)
Vots EN CONTRA  13 (PP)

