
PREC DEL GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER L'APROVACIÓ DEL REGLAMENT
ORGANIC MUNICIPAL 

___________________________________________

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a l'empar 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 en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons la LLEI 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana, el Reglament Orgànic Municipal (ROM), que regula les normes de funcionament i 
organització internes de l'Ajuntament, és obligatori per als ajuntaments de més de 20.000 
habitants.

La gestió d'una corporació municipal en circumstàncies polítiques cada vegada més complexes 
requereix una regulació que l'Ajuntament d'Alcoi no té tot i que sabem que ha estat durant anys 
debatent-se i treballant-se.

Som coneixedors que el ROM s'ha estat treballant durant la passada legislatura però també que 
per part del Govern del PSOE s'ha defugit de parlar de la regulació de dedicacions i retribucions i 
el treball s'ha allargat fins a aconseguir que acabara la legislatura sense tenir un ROM aprovat.

Aquesta falta de recerca de consensos ha propiciat situacions com la viscuda a l'hora de fer el 
repartiment de dedicacions i de personal eventual en la quan no hi havia cap reglamentació a 
complir i l'únic criteri seguit ha sigut el del PSOE mirant prioritàriament pels seus interessos 
partidistes.

Assolir una gestió eficient dels afers de la ciutadania requereix indefugiblement gestionar 
eficientment els recursos propis de l'entitat local.

Per tot el que s'ha exposat realitzem el següent prec:

 Que es realitze una calendarització per donar forma final al Reglament Orgànic Municipal i 
es definisca una data d'aprovació definitiva.

Alcoi, 02 de juliol, de 2019

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


