Ajuntament de Senija
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL 7 DE NOVEMBRE DE DOS
MIL TRETZE
ALCALDE
D. Josep Ivars Crespo
REGIDORS ASSISTENTS
D. Vicente Antonio Vives Moragues.
D. Joaquin Ginestar Roselló.
Dª Josefa Argudo. Ferrer
D. Carlos Fernández López.
NO ASSISTIXEN
Dª Dolores Ayllón Díaz.
D. Bernardo Moragues Mas.
SECRETARI
D. Jesús Angel Castro Revorio.

A la Casa Consistorial de Senija sent les vint trenta hores del dia onze de
novembre de dos mil tretze, es reuneixen els Srs. Regidors expressats, sota la
presidència del Sr. Alcalde, a fi de celebrar sessió extraordinària i urgent.
Declarada oberta la sessió, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l'ordre del dia.
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

No mediant el termini previst en l'art. 46.2- de la Llei 7/ 85 reguladora de
les bases de règim local, la corporació per unanimitat dels assistents, la qual
cosa representa la majoria absoluta legal acorda declarar urgent la present
Sessió

2.- ACORD DE SUPORT A LA CONTINUÏTAT DE "RTVV".

A continuació per l'Alcaldia es dóna lectura a la següent proposta

L ‘ajuntament de Senija davant de la situació creada en els
nostres mitjans de comunicació autonòmics de RTVV., ha convocat
aquest ple extraordinari i urgent amb motiu de sol·licitar a l’Honorable
President de la G. V Alberto Fabra. La rectificació pel que fa al
tancament de RTVV i que retornen les emissions amb regularitat.
En base al nostre Estatut d’Autonomia el 9 d’octubre de 1989
van començar les emissions el nostre propi canal autonòmic; canal 9.
Aquesta televisió i ràdio van néixer amb la finalitat de comunicar tot
allò que ens identifica com a valencians i també mantenir-nos al
corrent de tot el que venia de l’exterior.
La televisió valenciana és la nostra televisió on es manifesta la
nostra essència de valenciania i la nostra cultura especialment la
nostra llengua. Ens escoltem amb el mateix llenguatge que parlem la
majoria de ciutadans i ciutadanes de València, Alacant i Castelló, això,
sí, amb un vincle de germanor amb aquelles zones de parla diferent.
Les nostres costums festívoles, culturals, tradicions, etc. Tot plegat, el
lloc on s’expressen totes els trets del valencianisme des de qualsevol
vessant.
Ens trobem que l’actual govern valencià, sols l’actual govern
valencià, amb el president de la G. V. al seu capdavant han fet el
tancament dels nostres mitjans de comunicació propis. Aleshores, cal
preguntar-nos; què ens queda?
En la societat actual on les noves tecnologies de la comunicació
ens permeten evolucionar cap al millor estat de benestar, el nostre
govern, sense cap mena de consens i de manera unilateral, decideix
tancar la comunicació en el nostre territori, (recordar que d’altres
territoris ja la havia tancada des de feia temps), excusant-se en què
la situació no es pot sostenir econòmicament.
Tancar Ràdio 9 i Canal 9 es entrebancar encara més la
normalització del valencià en l’àmbit on més necessari és: els mitjans
de comunicació. Cal dir que amb aquests mitjans el valencià ha entrat
en totes les nostres llars amb naturalitat i proximitat.
Sense mitjans de comunicació en valencià, el nostre poble perd
l’oportunitat, a la qual té un dret inalienable, de comptar amb una
informació pública, de qualitat, plural i lliure.
Amb aquesta actitud el govern actual ens fa emmudir encara
més en la nostra llengua, no adonant-se`n de l’empobriment cultural
que aquesta actitud tindrà en un futur.

Veritablement el fet de mantenir una televisió i ràdio té uns
costos tant elevats pel que fa a l’essència per la qual fou creada la
RTVV?
Amb una intervenció de liquidació preliminar a través d’un ERO,
que la justícia ha sentenciat de no procedent, començava el govern
actual l’objectiu de liquidació a preu de “saldo” i que acabat amb el
tancament del nostre mitjà de comunicació.
El que ha fet fallida han estat les gestions fetes que podem
anomenar genèricament amb el qualificatiu “d’espoli dels fons públics”
amb malifetes moltes d’elles relacionades amb negocis amb l’alt
standing. S’han fet aportacions econòmiques desmesurades fora del
que és veritablement l’àmbit del treball fet pels professionals de la
informació. De l’alt standing anem al cap i a la fi a parar a no tenir
cap mena d’standing, Ha estat com una bombolla de sabó de bellesa
efímera no quedant, després de l’esclat, res de res. Tancant uns dels
referents de tots els valencians i valencianes RTVV.
El tancament de RTVV sols és responsabilitat de la gestió
política dels actuals governants que des d’un temps ençà no han fet
els deures per mantenir la viabilitat de l’empresa que des de fa uns
25 anys ha estat un dels referents de la nostra identitat com a poble.
També afegir que com tots sabem, estem vivint un trasbals del
que és públic al que és privat (sanitat, educació, etc) però amb
aquesta acció de tancament de RTVV, hi ha alguna cosa que és
diferent i és la paraula UNANIMITAT, no he vist ni escoltat des dels
més menuts fins als més grans, ningú que se n’alegre de la situació
que estem vivint. Sap el per què Sr President? L’acció feta pel seu
govern ha afectat per primera vegada a una part de l’ésser humà com
és la de l’ànima de tots els ciutadans de la nostra comunitat. En
major o menor grau tots estem dolguts per la seua iniciativa. Però
com es diu popularment “tot en aquesta vida té remei menys la
mort”. Faça que ens sentim bé de nou amb la nostra televisió i radio a
les nostres cases.
Així mateix, ens solidaritzem amb els treballadors i les
treballadores de RTVV que amb la seua profesionalitat han sigut els
veritables protagonistes de tantes hores de treball i emissió emprades
en la difusió de la nostra llengua; el valencià.

L’ajuntament i el poble de Senija us donem el nostre
agraïment pel vostre treball.

Per aquests motius des de l’Ajuntament de Senija:
Ens adrecem al president Alberto Fabra per a que puga obrir
noves vies de diàleg que permeten trobar solucions contràries al
tancament i conseqüent liquidació de Canal 9 i en aquesta sessió
plenària demanem:
La derogació del tancament de RTVV i que retornen les
emissions amb regularitat.
Finalment l'Alcaldia proposa que el present acord siga remés a:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Al president de la Generalitat Valenciana.
Al Govern Valencià.
A la Junta General de RTVV
Al Consell d'Administració de RTVV
Al director general de RTVV
Al Comité d'Empresa de RTVV

Abans de tancar la sessió:
EL VALENCIÀ ÉS TELEVISIÓ!

A continuació per la Presidència es va cedir la paraula a la resta
de grups polítics presents, manifestant D.Carlos Fernández que estava
totalment d'acord amb el que s'ha dit pel Sr. Alcade i que no es pot
consentir el tancament de RTVV.
Després de les intervencions es va sotmetre a votació la
proposta, sent aprovada per unaninmitat dels cinc regidors assistents,
la qual cosa representa la majoria absoluta legal.
I no havent-hi mes assumptes que tractar, la Presidència va alçar la sessió sent les
vint hores quaranta-cinc minuts, de tot això com a secretari certifique.
V. I PL.
EL ALCALDE.

