
 PROPOSICIÓ 

Obertura de l'oficina de normalització
lingüística

El partit polític Riba-roja Pot, d'acord amb el que preveu la Llei Reguladora de Bases
de  Règim Local  i  el  Reglament  d'Organització  del  Govern i  de  l'administració  de
l'Ajuntament  de  Riba-roja  de  Túria,  presenta  al  Ple  de  la  Corporació  la  següent
Proposició de Resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La  llengua  pròpia  dels  pobles  és  un  patrimoni  de  la  seua  cultura  que  s'ha  de
conservar.

La millor manera de conservar la nostra llengua pròpia, el valencià, és fent un ús
correcte d'ella. En el nostre cas, l'administració, la correcció s'ha de manifestar en l'ús
adequat del llenguatge escrit en tot document que siga creat per l'ajuntament, així
com en retolacions, infografia, publicacions, etc.

Malauradament arrosseguem des de fa molts anys una inadequada retolació de carrers
i places. A més a més, la correcció en els documents que ha publicat fins ara aquest
ajuntament  no  ha  estat  l'adequada,  i  en  moltes  ocasions  l'ús  de  traductors
automatitzats  ha  fet  que  es  produeixen  errors  que  fan  incomprensibles  els  textos
produïts en valencià.

Com a administració hem de vetllar pel correcte ús del llenguatge, i per això s'han de
incentivar els cursos de formació entre els funcionaris, i s'ha de posar en marxa una
oficina de normalització lingüística que permeta assessorar en la producció de textos i
revisar la seua correcta producció.

   



Per tots aquests motius, presentem al Ple els següents:

ACORDS

1.- Incentivar la formació en valencià dels funcionaris municipals de manera que cada
vegada que acrediten una millora en el seu nivell adquirit puguen gaudir durant un
temps d'incentius a la productivitat, modificant el reglament de productivitat si fóra
necessari.

2.-  Crear  i  obrir  l'oficina  de  normalització  lingüística,  amb  personal  adscrit  a  la
mateixa, que permeta assessorar i revisar la producció escrita del nostre ajuntament
en un termini  que no supere els 6 mesos.  Per a això es modificarà el  pressupost
municipal d'aquest any o es reservarà crèdit per al pròxim.

3.- Es donarà compte d'aquesta resolució en els mitjans de comunicació municipals
per al seu coneixement.

A Riba-roja de Túria, 25 d'octubre de 2017


