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Enric Carbonell Ros, Amparo Piquer Carbonell i Mario Carrera 

Navarro, portaveu i regidors del grup municipal COMPROMÍS a 

l'Ajuntament  de Rafelbunyol, presenten davant del Ple per al seu 

debat i aprovació la següent 

MOCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

El valencià forma part del nostre patrimoni i de les nostres senyes 

d’identitat, i és un dels elements bàsics de la nostra societat i 

cultura, per la qual cosa no sols cal protegir-lo sinó també 

promoure’l.  

 Segons l’Estatut d’Autonomia, el valencià és la llengua oficial i 

pròpia del País Valencià, de la Generalitat Valenciana i de les seues 

administracions locals, i tots tenim dret a conèixer-la i a usar-la i a 

rebre l’ensenyament en la nostra llengua.  

 A més a més, segons la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, 

el municipi de Rafelbunyol és un territori de predomini lingüístic 

valencià.  

 En data 2 de novembre de 2011 es va aprovar per unanimitat 

del Ple de la corporació la creació de l’Oficina d’Ús i Promoció del 

Valencià de l’Ajuntament de Rafelbunyol.  

 Des de la seua creació, a l’Oficina no se l’ha dotat de l’entitat 

ni de l’espenta que calia per part de l’anterior govern del Partit 

Popular, ja que no ha gaudit d’un espai físic dins de l’Ajuntament ni 

dels recursos humans i materials que necessitava, ni s’ha 

confeccionat un pla lingüístic de promoció de la nostra llengua ni 

l’elaboració d’un reglament de normalització lingüística per al nostre 

municipi.  

 És per això que presentem les següents 
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PROPOSTES D'ACORD:  

1. Que es dote l’Oficina d’Ús i Promoció del Valencià de 

l’Ajuntament de Rafelbunyol d’un espai físic i dels 

recursos humans i materials necessaris. 

2. Que se li encarregue a l’Oficina la confecció d’un pla 

lingüístic per a la promoció del valencià en tots els 

àmbits del nostre poble i l’elaboració d’un reglament de 

normalització lingüística.  

3. Que es faça una campanya per donar a conèixer 

l’Oficina a la població de Rafelbunyol i de les funcions i 

objectius que realitza.  

4. Que l’Oficina s’adherisca a la xarxa AVIVA (Agència de 

Promoció del Valencià), que depèn de la Generalitat 

Valenciana i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.  

 

Esperant la vostra aprovació. 

 

Rafelbunyol, 15 de setembre de 2015 

 

 

 

Enric Carbonell. 

 

SENYOR ALCALDE DE RAFELBUNYOL 

mailto:bloc-compromis@rafelbunyol.es

