
PREGUNTA-PREC  GRUP  MUNICIPAL  GUANYAR  ALCOI  PER
ATENDRE LA PETICIÓ D’ENTITATS LOCALS DAVANT EL CANVI
D’HORARI DEL PLENARI

Sandra Obiol Francés, portaveu del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empara del
que  disposa  la  Llei  8/2010,  de  23  de  juny  de  Règim  Local  de  la  Comunitat
Valenciana així  com el  RD 2568/1986 de  28  de  novembre,  pel  que s'aprova el
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,
presenten per al seu debat i votació en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 20 de juny de 2019 es va presentar per registre una petició al govern

municipal  signat  per les següents entitats alcoianes:  Col·lectiu  8 de març,  Colla

Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, Avanzar-Asociación de Personas con

Diversidad Funcional i Salvem l’Aqüifer d’El Molinar. 

En aquesta petició es plantejava la seua disconformitat respecte el canvi de l’horari

dels plenaris doncs havia sigut una de les reivindicacions assumides pel govern

municipal  format  per  PSOE-Compromís  i  EU en  2011 davant  de  les  demandes

plantejades pel moviment del 15M i per a promoure la participació ciutadana. 

En  aquesta  petició  es  demana  que,  d’acord  amb  l’article  87  del  Reglament

d’organització,  funcionament i règim jurídic de les entitats locals (RD 2568/1986 de

28 de novembre) s’incloguen els descansos necessaris com per a assegurar que

aquelles qüestions de transcendència pública puguen ser tractades en horari de

vesprada i així facilitar la participació ciutadana. 



Per aquest motiu, des de Guanyar Alcoi, realitzem la següent pregunta-prec: 

 S’ha donat resposta a la sol·licitud de les entitats alcoianes? 

 Demanem  que  s’atenga  aquesta  petició  i  que  l’horari  dels  plenaris  es
flexibilitze de tal manera que es procure la participació ciutadana en totes i
cadascuna d’aquelles qüestions que tinguen ressò en la ciutadania. 

Alcoi, 15 de juliol de 2019

Sandra Obiol Francés
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


