
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL
VALENCIÀ ALS PROJECTES FINANÇATS PER L’AJUNTAMENT 

Pablo González Gimeno, portaveu 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

Des de Guanyar Alcoi hem sol·licitat diverses vegades el compliment del Reglament 
de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Alcoi amb el que respecta sobretot a 
comunicacions públiques de l'Ajuntament i a la feina interna de l'Ajuntament on creiem 
que podrien fer-se més esforços per fer del valencià la llegua de treball de l'Ajuntament
d'Alcoi.

A banda de la promoció del valencià de forma interna al reglament de normalització es 
marquen diversos objectius com per exemple "Estimular la presa de consciència 
col·lectiva quant a la potenciació ètica del valencià en tots els nivells d'intervenció dels 
ciutadans" i "Protegir la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els actes de la vida 
ciutadana".

L'Ajuntament en les seues col·laboracions amb les diverses entitats i col·lectius podria 
promoure l'ús del valencià com a llengua de comunicació dels projectes en els quals 
aporta finançament. D'aquesta manera s'ajudaria a fomentar i afavorir l'ús del valencià 
entre la ciutadania. Creiem que seria beneficiós incloure clàusules a convenis o 
subvencions que estipularen la promoció de l'ús del valencià per als col·lectius 
beneficiats o que les edicions, de caràcter divulgatiu, que l'Ajuntament finance es feren
també en valencià. No pretenem ni tan sols que eixe ús del valencià siga de forma 
exclusiva, però sí que es faça servir i almenys es prioritze a les comunicacions 
bilingües per tal de potenciar-lo i impulsar-lo.

Per tot açò, plantegem els següents precs:

PRIMER- Que als convenis que realitza l'Ajuntament amb diverses entitats i col·lectius 
s'incloga una clàusula que faça que l'activitat pública d'eixa entitat o col·lectiu es faça, 
no exclusivament, en valencià, prioritzant el valencià si es fan publicacions en més 
llengües també.

SEGON- Que les edicions d'obres divulgatives no literàries en les que l'Ajuntament 



col·labore econòmicament es facen en valencià.

TERCER- Que en general a qualsevol projecte que finance l'Ajuntament d'un particular
o col·lectiu es plantege per part de l'Ajuntament que la comunicació pública dels 
projectes es faça, no exclusivament, en valencià, prioritzant el valencià si es fan 
publicacions en més llengües també.

QUART- Que es pose a disposició d'aquests col·lectius el departament de 
Normalització Lingüística per a ajudar-los en el que necessiten al respecte.

Alcoi, 3 d’octubre de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi


