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LLEI ORGÀNICA 1/1991, de 13 de març, de
reforma de l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia
de la Regió de Múrcia. («BOE» 63, de 14-3-1991.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Partits polítics amb representació parlamentària àmpliament majoritària tant a les cambres legislatives de l’Estat espanyol com a l’Assemblea Regional de Múrcia han
arribat a un acord de modificació de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, a fi de
modificar els requisits de la convocatòria d’eleccions, en
els supòsits d’eleccions locals o d’eleccions legislatives
de comunitats autònomes en què, com és el cas de la de
Múrcia, els seus presidents del Consell de Govern no
tenen expressament atribuïda per l’ordenament jurídic la
facultat de dissolució anticipada. La finalitat és assegurar
la celebració de les eleccions expressades en una data
fixa, concretament, el quart diumenge de maig cada quatre anys.
L’objectiu que es pretén és aconseguir mecanismes
que afavoreixin la lliure expressió del dret fonamental de
sufragi, i estimular la plena participació política dels ciutadans en els processos electorals que, com a conseqüència
del caràcter democràtic i autonòmic de l’Estat espanyol,
se celebren al nostre país. Concretament, amb aquesta
reforma s’aconsegueix evitar la celebració dels processos
electorals esmentats els mesos de juliol i agost.
Per acomodar el nostre ordenament regional a l’acord
indicat, es fa indispensable la modificació de l’apartat 3
del seu article 24.
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L’article 55 del nostre Estatut, en regular la reforma
d’aquest, atribueix la iniciativa per a això a una quarta
part dels membres de l’Assemblea Regional, a una tercera
part de municipis la població dels quals representi,
almenys, la majoria del cens electoral de la Regió, i al
Consell de Govern, així com al Govern i a les Corts Generals, i estableix que el projecte de reforma l’ha d’aprovar
l’Assemblea Regional per majoria de tres cinquens dels
seus membres i ulteriorment ha de ser sotmès a l’aprovació de les Corts Generals com a llei orgànica.
En conseqüència, l’Assemblea Regional de Múrcia
acorda:
Aprovar el següent projecte de reforma de l’Estatut
d’autonomia proposat pel Consell de Govern i sotmetre’l
a l’aprovació ulterior de les Corts Generals com a llei orgànica:
Article únic
1. L’apartat 3 de l’article 24 de l’Estatut d’autonomia
de la Regió de Múrcia, aprovat per la Llei orgànica 4/1982,
de 9 de juny, queda redactat en els termes següents:
«Les eleccions les convoca el president de la Comunitat Autònoma en els termes que prevegi la llei reguladora
del règim electoral general, de manera que es realitzin el
quart diumenge de maig cada quatre anys.»
2. Aquesta Llei orgànica entra en vigor el mateix dia
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Madrid, 13 de març de 1991.
JUAN CARLOS R.
   El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

