
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE COMPROMÍS PER INTRODUIR MESURES 
DE REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA

Enric Nomdedéu Biosca, com a portaveu del Grup Municipal BLOC-Compromís, i  
d'acord amb l’article 84 del Reglament Orgànic del Ple i de les seues Comissions de 
l'Ajuntament de Castelló, proposa l'adopció de la següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Davant de la situació actual de descrèdit del sistema polític representatiu, cal que 
des  de  les  administracions  es  prenguen  mesures  en  la  línia  de  propiciar  una 
democràcia de més qualitat,  més transparent i  eficient. És per això que cal adoptar 
mesures en la línia de potenciar sistemes de tria més directa, d'alleugerir l'administració  
en tots els nivells, de posar en valor l'ètica en l'actuació política. 

Des de Compromís  considerem que mesures de regeneració democràtica  són 
imprescindibles si volem aprofundir no només en una democràcia de major qualitat, 
sinó  també fomentar  la  participació  de  la  ciutadania  en la  política.  Al  capdavall,  el 
descrèdit de la política és el descrèdit de la democràcia.

En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-
Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

1. Instar el Govern d'Espanya a iniciar una modificació de la Llei Orgànica 6/2002 
de 27 de juny de partits polítics, per tal que s’incloga en el seu article 9.2, el qual  
fa referència als motius per a prohibir un partit  polític, un nou apartat amb el 
següent text:

d) Haver estat condemnat per finançament il·legal i o delicte electoral.

I un nou apartat en l’article 9.3 amb el següent text:

j) Incloure regularment en els seus òrgans directius o en les seues llistes electorals 
persones condemnades per delictes de corrupció o tràfic d’influències que no hagen 
complert condemna, o mantenir un gran número d’afiliats afectats per esta condició, 
excepte quan s’hagen adoptat mesures disciplinàries contra aquestes persones que els 
hagen conduït a l'expulsió. 

2. Instar el Govern d'Espanya a dur a terme les modificacions legislatives per fer 
desparéixer la figura jurídica d’aforament.



3. Instar  el  Govern  d'Espanya  a  dur  a  terme  les  modificacions  legislatives  per 
suprimir les Diputacions Provincials. 

4. Instar el Govern d'Espanya a iniciar els tràmits per tal que el Senat siga una 
veritable cambra de representació territorial.

5. Instar el  Govern d'Espanya i  el  Consell  a modificar les lleis electorals per tal 
d'introduir les llistes obertes per a totes les eleccions.

6. Instar el Consell a a dur a terme les modificacions legislatives per passar de 99 a 
79 diputats a les Corts Valencianes, tot condicionant aquesta reducció al canvi a 
circumscripció única per a tot el territori valencià, i sempre mantenint un sistema 
d’elecció proporcional.

7. Instar el Consell a rebaixar el percentatge mínim per a obtindre representació a 
les Corts Valencianes, del 5% al 3%. 

8. Instar  el  Consell  a  reduir  de  50.000  a  25.000  el  número  de  signatures 
necessàries per exercir la Iniciativa Legislativa Popular.

9. Instar les Corts a reformar-ne el reglament per tal de possibilitar la participació 
ciutadana en els Projectes i Proposicions de Llei que s’hi tramiten. Així mateix, 
urgir  la  modificació  de  tots  els  Reglaments  Orgànics  Municipals  del  territori 
valencià, per tal que en tots els ajuntaments es puga fer efectiva la participació 
ciutadana.

Castelló de la Plana, 21 de juliol de 2014.

Enric Nomdedéu Biosca
Portaveu del Grup Municipal del BLOC-Compromís


