
(Aprovat en el Ple de 7 de maig de 2004)

CRITERIS D’ÚS DEL VALENCIÀ A L’AJUNTAMENT DE GANDIA
a.- Les comunicacions internes entre els diversos departaments sempre es

redactaran en valencià.
b.- Les comunicacions entre les diferents regidories i l’Administració Autonòmica i

la Diputació es redactaran en valencià.
c.- Les comunicacions, cartes, notificacions, etc. que remet l’Ajuntament als

ciutadans, segons l’article 35 de la llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià, es
redactaran en les dues llengües, figurant en primer lloc el valencià, i en segon lloc el
castellà.

d.- Les unitats administratives que atenen directament els ciutadans iniciaran en
valencià la comunicació. Si el ciutadà sol·licita que la llengua de comunicació siga el
castellà, continuaran la comunicació en castellà.

e.- La imatge pública i corporativa de l’Ajuntament i de totes les seues unitats
administratives serà en valencià.

f.- Els fullets informatius, les pàgines webs, els anuncis i les publicacions es faran
en valencià. Per a la promoció externa de la ciutat s’utilitzarà, a més del valencià, la
llengua que en cada cas es considere adient.

 g.- Tots els grups polítics sense excepció han de comprendre que han d’usar el
valencià en totes les seues intervencions públiques, per convertir-se en espill dels
ciutadans i en un exemple de civisme, de recuperació i promoció del valencià.

h.- L’Ajuntament de Gandia, que reconeix el valencià com a llengua pròpia, es
compromet, amb el suport de l’Oficina de Promoció del Valencià, a posar el mitjans
escaients per fomentar l’ús del valencià i propiciar-ne l’ensenyament als seus funcionaris i
empleats públics (Arts. 7, 27, 28 i 29).

i.- Així mateix, l’Ajuntament de Gandia es compromet a elaborar un Reglament per
a la promoció lingüística en l’àmbit de la seua competència, a fi de perfilar els aspectes
concrets d’ús, valoració i promoció del valencià en la seua administració.

j.- També es compromet, a estudiar i incloure, en el Catàleg de Llocs de Treball, el
requisit lingüístic per a les places de nova creació, a fi de garantir el drets dels ciutadans a
ser atesos en la llengua pròpia. Per als empleats públics que ja estan prestant servei a
l’Ajuntament, aquest, a través de l’Oficina Municipal de Promoció del Valencià, els
assessorarà i oferirà el suport tècnic necessari, per tal de dotar-los dels mitjans adients
per atendre les seues obligacions en matèria lingüística, de cara als ciutadans.


