
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT  PLE 
DE  DATA 5 DE SETEMBRE DE DOS MIL SETZE

                       

Dia : 5 de setembre  del 2016            
Hora 20:00 hores
Lloc Casa Consistorial de Favara

Sessió Ordinària
Convocatòria Primera 

Assistents
Alcalde-President: Rafael Gisbert Aragó (PSOE)

Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)
Oro Azorín Canet (COMPROMIS)
Maria Jose Malonda Perez (COMPROMIS)
Mª Isabel Morató Aragó (PSOE)
Juan José Milvaques Galán (PSOE)
Pedro Juan Victoria Miñana  (PP)
Juan Bautista Serra Galán (PP)
Trinidad Sala Almiñana (PP)
Salvador Cebolla Pelegrin (PP)

Secretària  - 
Interventora

En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte es reuneixen 
els regidors i  les regidores indicats, tots ells integrants del plenari de 
l'Ajuntament.

Per  l'Alcaldia  es  declara  oberta  la  sessió  i  es  procedeix  a 
conèixer  dels  assumptes  inclosos  en  l’Ordre  DEL  DIA  i  que  són  els 
següents:



PRIMER.  APROVACIÓ  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA  DE 
DATA 4 DE JULIOL DE 2016.

SEGON.  DONAR  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  D'ALCALDIA 
SIGNADES DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

TERCER.  RATIFICACIÓ,  SI  S'ESCAU,  DE  RESOLUCIONS 
D'ALCALDIA.

QUART. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSOE I GRUP 
MUNICIPAL COMPROMÍS EN RELACIÓ AL «RÈGIM DE COTITZACIÓ 
DELS PROFESSIONALS QUE PRESTEN SERVEIS  EN ELS MUNICIPIS 
SEGONS  CONVENIS  AMB  LA  DIPUTACIÓ  PROVINCIAL  DE 
VALÈNCIA».

CINQUÈ.  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  PSOE  I 
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS EN RELACIÓ A LA «PROBLEMÀTICA 
DE LA NO CREMA DE LA PALLA DE L'ARRÒS»

SISÈ.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS I 
GRUP MUNICIPAL PSOE PER «IMPULSAR UN PERFIL LINGÜÍSTIC EN 
ES ENTITATS LOCALS».

SETÈ. INFORMACIÓ D'ALCALDIA

VUITÈ.  ASSUMPTES  D'URGÈNCIA.  D'ACORD  AMB  ALLÒ  QUE 
DISPOSA L'ARTICLE 91,4 DEL ROF.

NOVÈ. PRECS I PREGUNTES
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PRIMER PUNT.
APROVACIÓ,  DE L’ACTA DE LA  SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA EN 
DATA 4 DE JULIOL DE 2016.

A  petició  d’alcaldia  se  sotmet  a  la  consideració  del  Ple  les  actes 
detallades i sense  formular-se cap observació, sotmesa l'acta a votació 
es  aprovada  per  majoria  absoluta dels  regidors  presents  amb 
l’abstenció de Oro Azorin Canet (Grup Municipal Compromís).

SEGON PUNT
DONAR COMTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA SIGNADES DES 
DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA.

A petició d’alcaldia es demana als grups municipals alguna aclariment 
no es manifesta cap petició.

TERCER PUNT.
RATIFICACIÓ, SI ESCAU DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.

No  hi  ha  cap  ratificació  de  resolucions  d’alcaldia,  donant-se  pas  al 
següent punt de l’ordre del dia.

QUART PUNT.
MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  PSOE  I  GRUP 
MUNICIPAL  COMPROMÍS  EN  RELACIÓ  AL  «RÈGIM  DE 
COTITZACIÓ DELS PROFESSIONALS QUE PRESTEN SERVEIS EN 
ELS  MUNICIPIS  SEGONS  CONVENIS  AMB  LA  DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE VALÈNCIA».

Per Alcaldia es comenta que a la sessió plenària anterior aquest punt 
va quedar damunt de la taula per defecte de forma i es comenta que el 
la Inspecció de treball  està requerint una quantitat de diners per els 
serveis que presten els tècnics  gràcies als convenis  en els Col·legis 
professionals.

Per  Alcaldia  es  fa  lectura  literal  del  contingut  de  la  moció  i  de  la 
proposta d’acord literal:
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<<Desde hace 30 años, la Diputación de Valencia, al igual que alguna  
otra  diputación,  està  firmando  convenios  de  colaboracion  con  los  
Colegios  Profesionales  para  prestar  Servicios  en  los  pequeños  
Ayuntamientos  de  la  Provincia,  aquellos  de  menos  de  5.000 
habitantes, que no se pueden permitir tenir en sus plantilles Ingenieros  
Industriales,  Ingenieros de Caminos,  Canales y Puertos,  Arquitectos,  
Arquitectos Técnicos, Ingenieros Tecnicos de Obras Públicas, Ingenieros  
Técnicos  Industriales,  Ingenieros  Agronomos,  Ingenieros  Tecnicos  
Agricolas,  Ingenieros  de  Montes,  Ingenieros  Forestales,  Ingenieros  
Tecnicos  en  Topografía,  Graduados  Sociales,  Ingenieros  de  
Telecomunicaciones, Biologos, Ambientólogos o Arqueologos.

La  Diputación  ha  venido  financiando,  junto  con  los  Colegios  
Profesionales,  los  honorarios  de  estos  profesionales  liberales,  
honorarios que estos cobraban por la emisión de las correspondientes  
factures con la detracción del IVA aplicable, constituyendo sin lugar a  
dudas, una retribución de caràcter mercantil.

Las dos únicas sentencias que se han pronunciado sobre tales  
situaciones; la SSTSTJ Comunidad Valenciana nº 1837/2009 de 2 de  
junio de 2009 y la nº 12/2010 de 12 de enero de 2010; dictades a  
instancia de la Inspección de Trabajo, han vneido a confirmar que el  
régimen  de  cotización  adecuado  para  estos  profesionales  es  el  
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y no el Régimen General  
como defiende la Inspección, puesto que en  las relaciones existentes  
entre estos técnicos y los Ayuntamientos empleadores no se dan las  
notes  de  ajenidad  y  dependència  características  de  una  relación  
laboral.

Desde estos pronunciamientos del TSJ Comunidad Valenciana no  
ha  habito  nueva  jurisprudència  que  analice  casos  idénticos  ni  
modificacions normatives que hayan producido cambio alguno en el  
marco  legal  en  el  que  nos  movemos.  Esto  es  así,  dado  que  las  
setencias  de  casación  aportades  por  la  Inspección  como 
argumentación contraria no analizan situaciones semejantes, dado que  
en  ellas,  el  professional  prestava  sus  Servicios  integrado  en  la  
organización  empresarial  disfrutando  de  vacaciones  retribuïdes,  
cumpliendo el mismo horario que el personal funcionario y llegando a  
percibir sus retribucions en concepto de nóminas. Entendemos pues,  
que  el  criterio  seguido  por  el  TS  en  estas  sentencias  no  es  de  
aplicacion a los casos que se dan en los Ayuntamientos de la Provincia  
en  los  que  el   professional  presta  sus  Servicios  por  unes  jornades  
semanales de como máximo 4 horas,  no disfrutando de vacaciones  
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retribuïdes  y  pudiendo  realitzar  sus  labores  desde  su  despacho  
professional.

La  reconversión  de  estos  trabajadores  autónomos  en  trabajadores  
laborales de las Corporacions acarrearía incontables perjuidicos tanto  
para los Ayuntamientos como para los profesionales,. Por una parte,  
los primeros no podrían assumir el coste que supone incorporar a su  
plantilla a estos trabajadores además de los inconvenientes que a este  
respecto  plantea la  Ley  de Presupuestos  Generales  del  Estado,  por  
otra, los profesionales que seríian dados de alta en los Ayuntamientos  
por 2 o 4 horas semanales no podrían  prestar Servicios en más de dos  
Corporaciones,  no  podrían  realitzar  otros  Trabajos  para  dichas  
Entidades Locales y deberían sol·licitar a éstas el consentimiento para  
realitzar  Trabajos  particulares,  todo  esto  debido  a  la  Ley  de  
Incompatibilidades. Esto puede llevar a la más probable situación de  
que sea el propio professional el que, ante este panorama decline ser  
contratado  por  la  Administración.  En  ese  caso  llegaríamos  a  la  
pregunta inevitable de qué sucedería con las Corporaciones con menos  
recursos,  y  cómo porían  éstas  atender a  los  Servicios  que  por  Ley  
deben proporcionar.

La Diputación de Valencia quiere mostar su total disposición a  
iniciar  un  proceso  de  dialogo  y  negociación  con  la  Inspección  de  
Trabajo, con la intención de buscar las fórmules  más adecuadas para  
seguir prestando el Servicio sin el riesgo de que se produzcan nuevas  
inspecciones.

En  caso  de  que  la  Diputación  diera  por  Bueno  el  criterio  de  
Inspección  de  Trabajo,  los  Ayuntamientos  se  verían  obligados  a  
contratar  directamente  a  estos  técnicos,  lo  que  incumpliría  la  
prohibición del Gobierno central de augmentar la masa salarial que las  
administracions públicas deben destinar al  capítulo de Personal.  Por  
tanto,  se  produciría  la  paradoja  de  que  la  Delegación  de  Gobierno  
tendria  que impugnar ante los  tribunales las  consecuencias  de una  
medida tomada por la Inspección de Trabajo del propio Gobierno.

Ante el gran perjuicio que con esta actitud indiscriminada de la  
Inspección  de  Trabajo  se  causaria  a  los  Ayuntamientos  de  menor  
capacidad econòmica y de gestión, aquellos con  una población inferior  
a los 5.000 habitantes, se propoce la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO
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1.  Se reconsidere esta actitud contra los pequeños Ayuntamientos de  
la Provincia de Valencia por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad  
Social  y  se  tenga  en  cuenta  la  buena  fe,  el  cumplimiento  de  la  
legalidad y el sometimiento a la jurisprudència aplicable, y en razón de  
todo ello se archiven los expedientes de la Inspección de Trabajo y  
Seguridad Social.

2.  Que  se  envíe  esta  moción  al  Delegado  del  Gobierno  de  la  
Comunidad  Valenciana  y  al  Ministerio  de  Trabajo  del  Gobierno  de  
España.

3. Que se de trasllado de este acuerdo a todos los Ayuntamientos de la  
Provincia>>.

Alcaldia indica que <<si anara en davant tot el que pretén el Ministeri 
de Treball seria un cost no assumible per als xicotets municipis que no 
ens podem permetre tindre professionals en plantilla a banda de que la 
llei no el permet i els costos laborals serien inassumibles i tot això la 
necessitat que tenim, sobre tot, els municipis de menys de cinc mil 
habitants.>>

Pel  regidor  PEDRO VICTORIA  comenta  que  <<tenen una  esmena  a 
completar, anem a votar a favor, i l’ esmena millora que en cas que 
haguérem d’ aportar alguna cosa els municipis,  que fora la Diputació i 
que  no  ens  impugnàrem  els  pressupost  si  haguérem  de  ficar  en 
plantilla als professionals. Seria afegir els punts dins de la moció per 
millorar la moció.>>

Se sotmet  a votació es aprovat per unanimitat dels regidors 
presents,  afegint  l’esmena  proposada  pel  Grup  Municipal 
Popular.
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PUNT CINQUÈ.
MOCIÓ  PRESENTADA PEL  GRUP  MUNICIPAL  PSOE  I  GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS EN RELACIÓ A LA <<PROBLEMÀTICA DE LA NO CREMA DE 
LA PALLA DE L’ARRÒS>>

Per  l’alcaldessa  es  dóna  la  paraula  a  la  regidora  ISABEL  BORRAS 
perquè explique el motiu i sentit de la moció inclosa a l’ordre del dia. 

La regidora ISABEL BORRAS  intervé explicant que  <<esta moció ve 
motivada arrel d’una reunió amb tots els pobles que tenen terme de  
cultiu  de  l’arròs  per  fer  un  front  comú en  la  crema de  la  palla  de  
l’arròs, es va demanar a Conselleria un calendari de crema controlada  
per evitar el caos; s’ha tingut una reunió aquest matí en Conselleria en  
el  Director  General  de  Medi  Ambient  i  el  Secretari  Autonòmic  
d’Agricultura per solucionar este problema que està tots els anys; els  
que  estan  a  favor  de  fer  compostatge,  sempre  en  el  mes  d’agost  
vénen aquestes idees i  el que demanen els llauradors es cremar la  
palla. Es va decidir presentar una moció presentant una solució a curt  
termini  i  demanem  a  la  Conselleria  que  dissenye  plans  i  que  es  
comunique aquest acord a tots els organismes intervinents.>>

Intervenció de JUAN SERRA comentant: “El problema que tenim és que 
això no és Conselleria. Ve d’una directiva europea. Moltes vegades els 
tècnics que estan en ecologia a vegades fan més mal a l’ecologia que 
bé, el que passa en tota la putrefacció de la palla és vergonyós, perquè 
la putrefacció dura vuit o nou mesos i al seu voltant no es pot viure. 
Moltes  vegades  les  realitats  de  cada  zona  no  té  res  a  vore  en  les 
realitats on es prenen les decisions.“

A continuació es dóna lectura integra de la moció inclosa a l’ordre del 
dia:

<<Rafael Gisbert Aragó, portaveu del Grup Municipal PSOE, i ISABEL  
BORRAS PASTRO, regidora del Grup Municipal Compromís per Favara, a  
l’emparament  del  previst  al  ROF,  presenta  la  següent  proposta  de  
moció per al seu debat i votació al Ple.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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La no retirada de la palla de l’arròs al Parc Natural de l’Albufera i els  
seus voltants,  fruit  d’una prohibició comunitària al  llarg dels darrers  
anys, representa ja un veritable problema de caràcter agroambiental  
de conseqüències nefastes per al nostre ecosistema.

Per tant, d’acord amb l’Ordre de la UE 7/2016 per la qual es regula  
l’aplicació  de  la  condicionalitat  (norma20)  i  cita  que  <<no  podran  
cremar-se rastolls al territori de la Comunitat Valenciana excepte per  
raos fitosanitàries, amb excepció dels rastolls i restes de collita d’arròs,  
dacsa  i  sorgo  cultivats  en  regadiu  i  terres  saturades  de  matèria  
orgànica, com és el cas dels marjals>>.

Amb esta mesura volem aturar l’expansió de les diverses plagues que  
afecten al  cultiu de l’arròs,  especialment de la Leersia oryzoiedes, i  
l’increment de la matèria orgànica que està detectant-se a les nostres  
terres des que es deixà d’efectuar la crema tradicional. Al respecte,  
volem fer palés que els nivells de matèria orgànica superen en molts  
casos  el  8.5% quan els paràmetres  normals  haurien de situar-se al  
voltant del 3%.

També volem evitar el podriment de l’aigua, l’extensió del fusarium, la  
generació de gas metà i l’extensió  de la pyricularia i ajudar al control  
de la plaga de mosquits.

Per totes aquestes raons, proposem al plenari l’adopció del següents  
ACORDS:

1. Demanem  a  la  Conselleria  que  emeta  l’informe  pertinent  
favorable  per  a  autoritzar  durant  la  campanya  de  l’arròs  del  
2016 cremes controlades de la palla de l’arròs al Parc Natural de  
l’Albufera  i  els  seus  voltants,  en  coordinació  amb  els  
ajuntaments, vedats de caça i els sindicats de regs, per motius  
fitosanitaris.

2. Per  a  fer  efectiva  una  crema  controlada,  demanem  a  la  
Conselleria  d’Agricultura  que  dissenyen  plans  de  cremes 
respectuosos amb el medi ambient i les persones.

3. Que es comunique aquest acord municipal:

a. President de la Generalitat Valenciana

b. A  la  Conselleria  d’Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  
Climàtic i Desenvolupament Rural 
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c. Als  portaveus  dels  Grups  Parlamentaris  de  les  Corts  
Valencianes

d. Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera

e. A  la  Unió  de  Llauradors  i  Ramaders,  AVA-ASAJA,  
Comunitats  de  Regants  inclosos  en  el  Parc  de  
L’Albufera>>

Se sotmet  a votació es aprovat per unanimitat dels regidors 
presents  la  moció  relacionada  amb la  crema de  la  palla  de 
l’arròs  amb  l’esmena  proporcionada  pel  Grup  Municipal 
Popular.

SISÈ PUNT
MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  COMPROMÍS  I  GRUP 
MUNICIPAL PSOE PER <<IMPULSAR UN  PERFIL LINGÜÍSTIC EN LES 
ENTITATS LOCALS>>

A petició de l’Alcalde es dóna lectura de la Moció per a impulsar un 
perfil lingüístic en les entitats locals: 

<<Que presenten ORO AZORÍN CANET, portaveu del grup COMPROMÍS,  

amb  DNI  20804884L  i  RAFAEL  GISBERT  ARAGÓ,  portaveu  del  grup 

PSOE, amb DNI 52730682P mitjançant el present escrit, i fent ús de les  

atribucions que els confereix i a l'empara d'allò que s'ha establert per  

la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i  

de conformitat amb l'article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de  

novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,  

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleven al Ple de la  

Corporació per al seu debat i aprovació, la següent

MOCIÓ   PER  A  IMPULSAR  UN  PERFIL  LINGÜISTIC  EN  LES 

ENTITATS LOCALS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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L’Article  sisè  de  l’Estatut  d’autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana  

estableix que el valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana  

i que és oficial igual que ho és el castellà. També estableix el dret de  

tots a usar-lo i  a no ser discriminat pel  seu ús, i  que la Generalitat  

garantirà l’ús normal i oficial adoptant les mesures necessàries. 

En l’Article 7 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià estableix que  

el  valencià  és  llengua  pròpia  també  de  l’Administració  Local  i  en  

l’article 5 que l'Administració adoptarà les mesures que calguen per a  

impedir  la  discriminació  de  ciutadans  o  activitats  pel  fet  d'usar  

qualsevol  de les  dues llengües oficials,  així  com per  a garantir  l’ús  

normal, la promoció i el coneixement del valencià. 

I  en  l’Article  30  de  la  mateixa  Llei  estableix  que  a  les  bases  de  

convocatòria per a I’ accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques,  

la Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals, en l’àmbit de les  

respectives competències, valoraran el coneixement del valencià per  

tal  que  puguen  realitzar-se  les  funcions  públiques  d'acord  amb  els  

principis d'ús del valencià, previstos en aquesta Llei. I també que els  

poders  públics  valencians  assenyalaran  els  llocs  per  als  quals  és  

preceptiu el coneixement del valencià. 

Per  tal  de  defensar  els  drets  lingüístics  de  tota  la  ciutadania,  en  

coherència amb el nostre compromís en la construcció i vertebració de  

la Comunitat Valenciana i amb les previsions de l’Estatut d’Autonomia i  

de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. 

ACORDS

PRIMER:  Demanar al Govern Valencià que impulsi  el coneixement i  

l’ús del valencià en totes les administracions públiques i especialment  

en les Entitats Locals com a entitats més properes al ciutadà. 

SEGON:  Per tal de garantir els drets lingüístics de la ciutadania les  

Entitats  Locals  han  d’impulsar  la  incorporació  d’un  perfil  lingüístic  

atenent a les funcions i característiques de l'acompliment de cada lloc  

10



de  treball,  és  a  dir,  ha  de  modular-se  i  graduar-se  el  nivell  de  

coneixement de valencià que cal exigir. 

TERCER:  Conseqüentment  cal  impulsar  que  les  Entitats  Locals  

incorporen  en  la  seua  Relació  de  Llocs  de  Treball  (RLT)  el  perfil  

lingüístic com a requisit substancial que, atenent a les característiques  

de cada lloc, garantisca els drets lingüístics del veïnat i la vinculació  

jurídica del funcionariat. 

QUART:  Els  criteris  per  incorporar  i  exigir  un  perfil  lingüístic  

determinat  per  a  cada  lloc  de  treball  de  l’RLT,  corresponent  als  

diferents  nivells  de  competència  lingüística  de  la  JQCV,  són  com a  

exemple els següents: 

Nivell  oral.  Ha de ser el  coneixement de valencià mínim que s’ha  

d’exigir  per  als  llocs  de  treball  que,  alhora  de  realitzar  les  seues  

funcions,  tinguen  la  necessitat  de  comunicar-se  oralment  amb  els  

administrats  valencianoparlants.  Aquests llocs de treball  són els de:  

auxiliar d’ajuda a domicili; conserges, jardiners; oficial de vies i obres;  

oficial  del  poliesportiu;  vigilant/a  del  vedat  de  caça;  llanterner/a;  

electricista; operari/ària de cementeri i serveis generals, i conductors  

ja que la seua feina diària es fa fora de la casa consistorial i  sovint  

necessiten comunicar-se oralment amb els veïns del poble o viceversa.  

Nivell  elemental.  Ha de ser  el  coneixement de  valencià  que s’ha  

d’exigir a aquelles persones en què la tasca quotidiana (les funcions)  

no és redactar documents en una oficina, però sí que empren totes les  

habilitats  lingüístiques  (escoltar,  parlar,  llegir  i  escriure)  amb  els  

administrats. Aquests llocs de treball són els de: notificador/a tributari;  

monitor/a  del  centre  de  dia  per  a  menors;  monitor  d’exercici  físic  

regular;  capatàs  de  jardineria;  capatàs  d’obres;  capatàs  de  vies  i  

obres; cap electricista, i cap de taller mecànic. 
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Nivell mitjà. Ha de ser el coneixement de valencià que s’ha d’exigir a  

tots aquells empleats i empleades de l’Ajuntament i que han de tenir  

una elevada competència lingüística (oral i escrita) per tal de dur a bon  

terme les tasques quotidianes administratives: atendre i informar els  

administrats  i,  sobretot,  redactar  informes,  atestats,  oficis,  

notificacions,  actes,  convocatòries,  plecs  de  condicions,  díptics  

informatius, programes, etc. Aquest nivell de coneixement de valencià  

és  el  que  el  Govern  Valencià  va  establir  en  l’article  16  del  Decret  

33/1999 per a tot el personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei  

de funció pública valenciana. 

Aquests  llocs  de  treball  són  els  de:  administratiu/va;  tècnic/a  de  

l’administració  general  o  especial  (grups  A,  B  i  C);  agents,  oficials,  

intendents  i  inspectors  de  policia  local;  gestor/a  de  sancions;  

inspectors;  informàtics;  psicòlegs;  treballadors  socials;  bibliotecaris;  

arquitectes; tresorer/a; interventor/a; secretari/ària; caps d’àrea o de  

servei.

Nivell superior. Aquest requisit s’ha d’exigir només per als llocs on el  

nivell  de valencià ha de ser molt elevat per les funcions a realitzar,  

com  ara  el  tècnic/a  de  promoció  lingüística  i  el  professor/a  que  

contracta l’Ajuntament per a l’EPA a fi de poder garantir que es puguen  

organitzar  cursos  de  valencià  –incloent-hi  el  nivell  superior–  per  a  

persones adultes 

D’altra  banda,  el  lloc  de  tècnic/a  de  promoció  lingüística  hauria  

d’incloure com a requisit els certificats administratius de capacitació  

tècnica  de  «Llenguatge  administratiu»,  «Correcció  de  textos»  i  

«Mitjans  de  comunicació»  expedits  per  Junta  Qualificadora  de  

Coneixements de Valencià, per les seues funcions tan específiques de  

correcció de tot tipus de documents, sobretot administratius. 

CINQUÉ:  Assumir  la  proposta  que  en  aquest  sentit  ha  acordat  el  

Consell de l’FVMP, així com el model d’Informe sobre la incorporació  
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del perfil lingüístic en la Relació de llocs de treball que adjunta aquesta  

Moció. 

Per  ORO  AZORIN  exposa  el  contingut  de  la  moció  argumentant: 
“l’article  cinqué  de  la  Llei  de  l’ús  del  Valencià,  promou  que  les  
institucions fomenten l’ús del valencià i volem que des de el govern  
central i des de el Govern de la Comunitat Valenciana s’impulse l’ús  
del  valència  i  nosaltres  des  dels  Ajuntaments  menors  també  i  des  
d’altres instancies també s’utilitze el valencià”.

Pel regidor JUAN SERRA intervé afegint: “nosaltres en este punt anem a  
abstindre’ns, estem d’acord en que es promocione el valencià, però  
creguen que moltes vegades este tipus de pressió que es fa de cara a  
l’administració el  que fa és que perjudica,  estem en una Comunitat  
bilingüe  i  aplega a  un punt  que  a  gent  que per  circumstàncies  no  
domina el valencià no se puga  presentar en molts dels llocs  de treball  
que  hi  ha  a  l’administració;  creguem  que  cal  mantindre  les  dos  
llengües i que nos’ ha de fer ninguna pressió sobre el tema”.

Per ORO AZORIN “això és més bé ideari polític, no et puc dir mes, crec  
que estàs equivocat, estem a la Comunitat Valenciana, la Llei d’ús diu  
que l’ Administració Pública ha de protegir el valencià”

PEDRO JUAN: “Sihii ha un a llei perquè portem una moció?. Si ni ha una  
llei fem-la complir. L’article cinc diu que hi ha una llei, el que hem de  
fer és complir la llei.”

Li contesta ORO AZORIN:  “Perquè l’ Administració no compleix la llei;  
Ací  quan  algun  demana  documentació  en  castellà  se  li  dóna  en  
castellà”.

Pel regidor JUAN SERRA: “Tu has dit que és un criteri polític. I no podem  
estar en contra de l’ús d’una llengua  que nosaltres la parlem i que la  
parlen els nostres fills. Ací en el  poble no he conegut este tipus de  
pressions per  imposar la llegua, que la llei està ahí, la norma esta ahí,  
la llengua està ahí  i  tu  pots  fer  uns dins del  que t’  obliguen estàs  
obligat a complir-ho”.

Pel  regidor  RAFAEL  GISBERT:  “A la  moció  es diu  que  l’administració  
adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació dels  
habitants  pel  fet  d’usar  qualsevol  de  les  llegües  cooficials;  les  
administracions  si  que  posaren  mesures  per  a  que  el  valencià  
estiguera protegit”.
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Se sotmet  a votació  la proposta  i  es aprovat  per majoria 
absoluta dels regidors presents, amb l’abstenció  dels quatre 
regidors del Grup Municipal Popular.

SETÈ PUNT.
INFORMACIÓ D’ALCALDIA

RAFAEL GISBERT li dona la paraula a JOSE VICEDO per donar compte de 
les actuacions i balanç de les festes patronals durant el període d’estiu.

El regidor JOSE VICEDO comenta: “ agraeix als treballadors i  a la gent  
del poble que ha col·laborat, que les festes s’han desenvolupat sense  
problemes”.

RAFAEL GISBERT comenta que “estes festes han sigut molt agradables,  
molt participatives, els treballadors han donat tot de si perquè eixiren  
be les festes i agraeix a tots la participació.”

VUITÈ PUNT.
ASSUMPTES D’URGÈNCIA, D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA L’ARTICLE 

91.4 DEL ROF

No es donen assumptes d’urgència per incloure com a punt de l’ordre 
del dia.

NOTVÈ PUNT.
PRECS I PREGUNTES

Pel regidor JUAN SERRA es pregunta a la secretària per un tema de 
formalisme si estant l’alcaldessa electa present pot presidir la sessió 
com alcaldessa en funcions un altre alcalde. La Secretària comenta que 
la avocació no s’ha formalitzat. Contesta Juan que Si ara aprovem una 
cosa  important  i  nosaltres  si  tenim  les  nostres  dubtes  podríem 
impugnar l’acord. La pregunta no estava preparada.

Per ORO AZORIN es comenta que s’ha fet en tota la bona intenció i per 
desconeixement,  i que ha delegat per qüestions de salut.
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Per PEDRO JUAN comenta que no té sentit  la delegació.

I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les 20:28 hores del 
dia 5 de setembre de 2016, la Presidència va alçar la sessió, de la qual 
com a secretària estenc esta acta.

       Vist i plau
 
     L'Alcaldessa

         La  Secretària

Oro Azorin Canet Lourdes Navarro Collado
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