Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten per urgència a consideració
del ple, per tal que sigui estudiada, debatuda i votada la següent moció per el CONTRA LA
REFORMA DE LA LOREG: PER LA DEMOCRÀCIA LOCAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els mitjans de comunicació han avançat aquests dies la intenció del Govern que presideix
Mariano Rajoy d’impulsar una reforma d ela Llei Electoral per implantar un sistema que
impedeix el govern de la majoria.
Quan resten només 9 mesos per a les properes eleccions municipals, una reforma que
trastoca completament el sistema electoral dels Ajuntaments, sense garantir major
pluralitat ni proporcionalitat, ni tampoc una veritable estabilitat municipal, i que es pretén
imposar des de la majoria absoluta del PP al Congrés dels Diputats, sense escoltar a cap de
les demés forces polítiques de l’estat, demostra l’oportunisme i prepotència d’aquesta
reforma.
El PP ha afirmat que està obert al diàleg, però llança la proposta i l’amenaça d’aprovar la
reforma en solitari sense haver obert consultes prèvies amb la resta de partits, a més de
fer-ho quan queda menys d’un any per les eleccions. El fet de canviar les regles del joc en
un escenari tan proper en el temps a les eleccions només s’explicaria per la por a perdre
batlies per part del PP.
La proposta del PP, per altra banda, no respon a cap demanda social, ni política, ni té res a
veure amb l’exigència de regeneració política i democràtica que demanda la societat
espanyola. Una regeneració de la democràcia que en tot cas reclama major pluralisme i
respecte per les minories, que el nostre sistema electoral actual ja dona capacitat de
participar, forjant majories polítiques quan són necessàries i garantia d’estabilitat.
Les modificacions de les lleis electorals autonòmiques que el PP ha aprovat, com a CastillaLa Mancha, o les que s’han plantejat també a les Illes Balears, fins i tot les que va aprovar
el PP unilateralment fa dues dècades, amaguen sempre la intenció de garantir la
preservació del poder per part del PP, són modificacions que es plantegen sense diàleg, ni
negociació.
Els Ajuntaments esdevenen així, un cop més, víctimes del Partit Popular, ja ofegats
econòmicament ara seran buidats de competències per la reforma local de 2013, i ara
acabaran amb batlies no representatives de la majoria social del municipi si no impera el
seny, el sentit comú, i s’atura aquesta modificació unilateral de la llei electoral pel que
respecta a l’elecció de batles o batlesses.

Per tot això el Grup Municipal Socialista presenta la següent MOCIÓ:
1. L’Ajuntament de Pollença rebutja la intenció del Govern espanyol de modificar la Llei
Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), sense consens amb la resta de forces
polítiques.

2. L’Ajuntament de Pollença insta al Govern d’Espanya a no seguir endavant en la seva
intenció de modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).
3. L’Ajuntament de Pollença, acorda fer arribar còpia d’aquesta moció a la FEMP, a la
FELIB, al Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.

A Pollença , 24 de setembre , de 2014.
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