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En Daniel Galvany i Quesada, Portaveu 
les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu 

El passat 5 de novembre, el Tribunal Superior de Justícia decretava la
RTVV, acabant amb un procediment que preveia l'acomiadament de més de 1.200 persones, amb 
una nul·la voluntat negociadora per part de la Generalitat Valenciana, que ara pretén culpabilitzar 
als treballadors per oposar-se a un procediment arbitrari, opac i ple d'irregularitats. 

El President de la Generalitat Valenciana, en compte d'acatar la decisió del jutge i 
readmetre els treballadors i treballadores que va acomiadar irregularment, ha decidit tirar pel dret 
tancant RTVV, saltant-se l'Estatut, l'ordenament legal i l'autogovern dels valencians i deixant
sense l'únic mitjà de comunicació valencià, en valencià i dels valenci
l'actualitat. Una decisió que ni tan sols ha comptat amb el suport dels membres del Consell 
d'Administració de RTVV nomenats pel PP, que el dia 6 de novembre van presentar la seua 
dimissió en bloc, deixant la cadena en mans dels treball
l'oposició.  

Per si tancar RTVV no fóra prou despropòsit, el Consell ha elaborat un decret llei 
d'urgència per poder nomenar els consellers d'administració i el director general de RTVV
se el mecanisme democràtic establert en les lleis i retirant temporalment
Corts Valencianes, cambra de representació de la ciutadania valenciana.
colp d'estat contra la democràcia al País Valencià, estableix un estat d'excepció que supos
els mecanismes democràtics que ens hem dotat en les lleis només són vàlids quan juguen
seu, és un atemptat contra la separació de poders i contra l'Estatut d'Autonomia i l'autogovern que 
tant diuen defensar. Esta decisió és més pròpia d'un rè
pretén considerar democràtic, intentant acabar a colp de decret, sense debat democràtic, amb 
una institució recollida en el nostre Estatut d'Autonomia i cr

Amb totes estes maniobres p
ha estat acomiadar els treballadors i treballadores que els resulten incòmodes, molts dels quals 
tenen una oposició aprovada, per privatitzar la programació i concedir
PP, tal com es va veure en la recent licitació. Hem de recordar que RTVV va ser creada per 
garantir el dret a la informació, com a vehicle de difusió i promoció del valencià i com a element 
de vertebració territorial per al País Valencià. Amb el seu tancament l
queda sense cap mitjà públic en la nostra llengua, ja que el govern valencià també s'ha 
encarregat de censurar les emissions de l'altra cadena que operava en la nostra llengua al País 
Valencià, TV3.  

Cal no oblidar que la responsab
successius governs del PP, que l'han gestionat d'una manera ruïnosa, a través dels directors 

MOCIÓ
 

 del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

El passat 5 de novembre, el Tribunal Superior de Justícia decretava la
RTVV, acabant amb un procediment que preveia l'acomiadament de més de 1.200 persones, amb 

er part de la Generalitat Valenciana, que ara pretén culpabilitzar 
se a un procediment arbitrari, opac i ple d'irregularitats. 

El President de la Generalitat Valenciana, en compte d'acatar la decisió del jutge i 
reballadors i treballadores que va acomiadar irregularment, ha decidit tirar pel dret 

l'Estatut, l'ordenament legal i l'autogovern dels valencians i deixant
sense l'únic mitjà de comunicació valencià, en valencià i dels valenci
l'actualitat. Una decisió que ni tan sols ha comptat amb el suport dels membres del Consell 
d'Administració de RTVV nomenats pel PP, que el dia 6 de novembre van presentar la seua 
dimissió en bloc, deixant la cadena en mans dels treballadors i dels membres designats per 

Per si tancar RTVV no fóra prou despropòsit, el Consell ha elaborat un decret llei 
d'urgència per poder nomenar els consellers d'administració i el director general de RTVV

establert en les lleis i retirant temporalment
Corts Valencianes, cambra de representació de la ciutadania valenciana.
colp d'estat contra la democràcia al País Valencià, estableix un estat d'excepció que supos
els mecanismes democràtics que ens hem dotat en les lleis només són vàlids quan juguen
seu, és un atemptat contra la separació de poders i contra l'Estatut d'Autonomia i l'autogovern que 

decisió és més pròpia d'un règim totalitari, que no d'un govern que es 
pretén considerar democràtic, intentant acabar a colp de decret, sense debat democràtic, amb 
una institució recollida en el nostre Estatut d'Autonomia i creada amb una Llei, com és RTVV.

maniobres podem constatar com des del primer moment la intenció del PP 
ha estat acomiadar els treballadors i treballadores que els resulten incòmodes, molts dels quals 
tenen una oposició aprovada, per privatitzar la programació i concedir-

es va veure en la recent licitació. Hem de recordar que RTVV va ser creada per 
garantir el dret a la informació, com a vehicle de difusió i promoció del valencià i com a element 
de vertebració territorial per al País Valencià. Amb el seu tancament la societat valenciana es 
queda sense cap mitjà públic en la nostra llengua, ja que el govern valencià també s'ha 
encarregat de censurar les emissions de l'altra cadena que operava en la nostra llengua al País 

Cal no oblidar que la responsabilitat de l'actual estat de fallida de RTVV és
successius governs del PP, que l'han gestionat d'una manera ruïnosa, a través dels directors 
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’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
la següent: 

El passat 5 de novembre, el Tribunal Superior de Justícia decretava la nul·litat de l'ERO a 
RTVV, acabant amb un procediment que preveia l'acomiadament de més de 1.200 persones, amb 

er part de la Generalitat Valenciana, que ara pretén culpabilitzar 
se a un procediment arbitrari, opac i ple d'irregularitats.  

El President de la Generalitat Valenciana, en compte d'acatar la decisió del jutge i 
reballadors i treballadores que va acomiadar irregularment, ha decidit tirar pel dret 

l'Estatut, l'ordenament legal i l'autogovern dels valencians i deixant-nos 
sense l'únic mitjà de comunicació valencià, en valencià i dels valencians que existeix en 
l'actualitat. Una decisió que ni tan sols ha comptat amb el suport dels membres del Consell 
d'Administració de RTVV nomenats pel PP, que el dia 6 de novembre van presentar la seua 

adors i dels membres designats per 

Per si tancar RTVV no fóra prou despropòsit, el Consell ha elaborat un decret llei 
d'urgència per poder nomenar els consellers d'administració i el director general de RTVV saltant-

establert en les lleis i retirant temporalment esta competència a les 
Corts Valencianes, cambra de representació de la ciutadania valenciana. Esta decisió suposa un 
colp d'estat contra la democràcia al País Valencià, estableix un estat d'excepció que suposa que 
els mecanismes democràtics que ens hem dotat en les lleis només són vàlids quan juguen a favor 
seu, és un atemptat contra la separació de poders i contra l'Estatut d'Autonomia i l'autogovern que 

gim totalitari, que no d'un govern que es 
pretén considerar democràtic, intentant acabar a colp de decret, sense debat democràtic, amb 

eada amb una Llei, com és RTVV. 

odem constatar com des del primer moment la intenció del PP 
ha estat acomiadar els treballadors i treballadores que els resulten incòmodes, molts dels quals 

-la a empreses afins al 
es va veure en la recent licitació. Hem de recordar que RTVV va ser creada per 

garantir el dret a la informació, com a vehicle de difusió i promoció del valencià i com a element 
a societat valenciana es 

queda sense cap mitjà públic en la nostra llengua, ja que el govern valencià també s'ha 
encarregat de censurar les emissions de l'altra cadena que operava en la nostra llengua al País 

ilitat de l'actual estat de fallida de RTVV és únicament dels 
successius governs del PP, que l'han gestionat d'una manera ruïnosa, a través dels directors 

En defensa de RTVV” 
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generals que han anat nomenant al seu gust, i que han introduït comissaris polítics per manipular 
la informació que eixia de RTVV al seu gust, provocant que la major part de la societat valenciana 
deixara de sentir-se representada per un mitjà de comunicació que és seu. 

Així, després d'espoliar-la amb una gestió ruïnosa i obligar a la major part de la 
valenciana a donar-li l'esquena pel sectarisme i la manipulació informativa, ara pretenen repartir el 
cadàver entre els mitjans de comunicació afins al PP,
TDT locals, que també ha estat anul·lat

A pesar de tot, RTVV és un instrument vàlid i necessari. Uns mitjans de comunicació 
públics, en valencià, plurals, de qualitat i al servei de la ciutadania són imprescindibles per al futur 
País Valencià. 

Per estos motius, proposem al plena

1. Manifestar el més ferm rebuig de l'Ajuntament de Crev
2. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana i al president de la 

Generalitat, Alberto Fabra, a la negociació de les parts per a trobar una 
negociada per al manteniment d

3. Exigir que la nova RTVV siga allò per al que va ser creada, una veritable TV pública, 
independent, plural i en valencià.

4. Exigir la retirada del Decret Llei pel qual es nomena el director gen
del Consell d'administració

5. En el cas que l'actual govern valencià no tinga la voluntat per
la dimissió i convocatòria d'eleccions a les Corts Valencianes per deixar pas a un 
nou govern que sí que mantinga una institució de tots els valencians i valencianes. 
6. Notificar estos acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la Presidència 
de la Generalitat Valenciana

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  13 (PP) 

 

generals que han anat nomenant al seu gust, i que han introduït comissaris polítics per manipular 
informació que eixia de RTVV al seu gust, provocant que la major part de la societat valenciana 

se representada per un mitjà de comunicació que és seu. 

la amb una gestió ruïnosa i obligar a la major part de la 
li l'esquena pel sectarisme i la manipulació informativa, ara pretenen repartir el 

cadàver entre els mitjans de comunicació afins al PP, tal com van fer amb el repartiment de les 
anul·lat judicialment.  

A pesar de tot, RTVV és un instrument vàlid i necessari. Uns mitjans de comunicació 
públics, en valencià, plurals, de qualitat i al servei de la ciutadania són imprescindibles per al futur 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

Manifestar el més ferm rebuig de l'Ajuntament de Crevillent al tancament de RTVV.
Instar el Govern de la Generalitat Valenciana i al president de la 

Fabra, a la negociació de les parts per a trobar una 
negociada per al manteniment de radiotelevisió valenciana. 
Exigir que la nova RTVV siga allò per al que va ser creada, una veritable TV pública, 

ndent, plural i en valencià. 
Exigir la retirada del Decret Llei pel qual es nomena el director gen
del Consell d'administració saltant-se les Corts Valencianes. 
En el cas que l'actual govern valencià no tinga la voluntat per
la dimissió i convocatòria d'eleccions a les Corts Valencianes per deixar pas a un 

vern que sí que mantinga una institució de tots els valencians i valencianes. 
acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la Presidència 

de la Generalitat Valenciana 

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA)  

 

generals que han anat nomenant al seu gust, i que han introduït comissaris polítics per manipular 
informació que eixia de RTVV al seu gust, provocant que la major part de la societat valenciana 

se representada per un mitjà de comunicació que és seu.  

la amb una gestió ruïnosa i obligar a la major part de la societat 
li l'esquena pel sectarisme i la manipulació informativa, ara pretenen repartir el 

van fer amb el repartiment de les 

A pesar de tot, RTVV és un instrument vàlid i necessari. Uns mitjans de comunicació 
públics, en valencià, plurals, de qualitat i al servei de la ciutadania són imprescindibles per al futur 

Crevillent els següents ACORDS: 

illent al tancament de RTVV. 
Instar el Govern de la Generalitat Valenciana i al president de la 

Fabra, a la negociació de les parts per a trobar una eixida 

Exigir que la nova RTVV siga allò per al que va ser creada, una veritable TV pública, 

Exigir la retirada del Decret Llei pel qual es nomena el director general i els membres 

En el cas que l'actual govern valencià no tinga la voluntat per mantenir RTVV, exigir 
la dimissió i convocatòria d'eleccions a les Corts Valencianes per deixar pas a un 

vern que sí que mantinga una institució de tots els valencians i valencianes. 
acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la Presidència 

Crevillent, desembre de 2013 

 

 


