
PREC DEL GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE EL COMPLIMENT DEL REGLAMENT
DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

___________________________________________

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, presentem al Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En 2015 des de Guanyar Alcoi es va presentar un prec en el qual es manifestava que des de la 
nostra plataforma apostàvem sòlidament per l'ús del valencià i per l'aplicació del Reglament 
Municipal de Normalització Lingüística. També que consideràvem que l'Ajuntament d'Alcoi té el 
deure de fer respectar el valencià, de protegir-lo i de fomentar el seu ús amb mecanismes i 
polítiques de promoció lingüística concretes a través de la Regidoria de Política Lingüística i del 
Gabinet Municipal de Normalització Lingüística.

Assenyalàvem que havíem trobat diverses deficiències en l'aplicació d'aquesta normativa 
aprovada el 1990, de la que s'incompleixen reiteradament alguns dels articles. Com a exemples 
els següents:

- Article 2

(...)

d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'Administració Local de l'Ajuntament d'Alcoi.

- Article 3

Els acords que aprove l'Ajuntament d'Alcoi i que siguen publicats o se'ls done publicitat, s'hauran 
de redactar en valencià.

- Article 4

1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià.

Fa quatre anys, per part del Govern es va argumentar que el nivell de compliment era el mateix 
que a la legislatura anterior en la qual es governava junt amb EU i no hi havia hagut queixes. Així i 
tot a la resposta per part del Govern es reiterava "El nostre compromís total de complir aquest 
reglament i de fer diferents propostes per tal de dur a terme el compliment del Reglament de 
Normalització Lingüística."

Quatre anys després comprovem que açò no ha sigut així. Es pot comprovar fàcilment a molts 
dels documents interns o públics que emet l'Ajuntament. Per posar un exemple intern, en aquest 
inici de legislatura, a l'hora de fer diversos tràmits com la constitució del Grup Municipal, la 
designació de representants de les comissions informatives o en tractar el règim d'assistències, 



retribucions o dedicacions exclusives, ens hem trobat que la pràctica totalitat d'aquests documents
estava redactada únicament en castellà, a excepció d'alguns títols i introduccions.

Tal com també dèiem fa quatre anys, entenem que a l'Administració Local, de vegades, existeixen 
dificultats per a l'aplicació d'aquesta norma. Però hem de tenir en compte que la nostra llengua 
duu molts anys de minorització i deteriorament per part de les administracions públiques i cal 
l'aplicació d'una política decidida, pedagògica i incloent que per fi acabe amb el menyspreu polític 
per la llengua pròpia del nostre territori. Allò que demanem simplement és igualtat, en aquest cas, 
lingüística i que el nostre govern es comprometa en el menor temps possible a defensar la igualtat
de tota la ciutadania siga la llengua cooficial que parle. 

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

• Que el Govern Municipal complisca el Reglament de Normalització Lingüística i vetlle per la 
igualtat de totes i tots els ciutadans, protegint l'ús del valencià amb mecanismes i polítiques 
transversals de promoció lingüística concretes.

Alcoi, 02 de juliol, de 2019

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


