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Tavernes, 
la casa on vol 
viure tot el món
Ser de Tavernes és un orgull. No és un es-
lògan, sinó una realitat. Com ens explica-
ríem sinó que, als temps del paleolític, els 
neandertals escolliren la cova del Bolomor 
com la seua primera llar?

A Tavernes conviuen mar, riu, muntanya, 
horta, patrimoni, història, paisatge,... Vida. 
És una casa senyorial al bell mig de les 
comarques centrals valencianes, d’aque-
lles que tothom veu per fora i pensa com 
seria de bonic viure.

Però per desgràcia, a maig de 2011, Taver-
nes s’havia convertit en una casa a punt 
d’enderroc ofegada pel deute econòmic. 
Clar i ras, ens trobem un Ajuntament en 
fallida. 27 milions d’euros en deute que 
devoren els fonaments de la nostra casa 
i que impedeixen prestar serveis públics 
de qualitat. Calia una reforma integral 
per a salvar un habitatge que no estava a 
l’altura de la gent de la seua ciutat. Una 
remodelació per a tornar a sentir l’orgull 
de ser de Tavernes.

Els primers temps van ser difícils. S’opti-
mitzen al màxim tots els recursos i cada 
euro és observat amb lupa. Però gràcies 
a esta manera de treballar, el govern 
de Compromís aconsegueix aplegar als 
comptes de hui en dia. Menys de 5 milions 
de deute amb els bancs, zero euros de 
deute amb la Diputació, l’aparcament del 
passeig pagat i cap factura per tramitar, 
sent capaços d’eixir del pla d’Ajust a finals 
de l’any 2016, sis anys abans del previst. 
Gràcies a esta tasca, a més d’haver reduït 
un 35% els valors cadastrals, Tavernes 
està gaudint de 5 milions d’euros en in-
versions que en estos moments estan en 
marxa.
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Més enllà dels números, la casa s’ha reno-
vat de dalt a baix. S’han fet valdre els nos-
tres tresors patrimonials: el centre d’ar-
queologia a la cova del Bolomor, els abrics 
de Mossén Ricard, la Ruta dels Sentits o 
la Torre de Guaita. A més, Tavernes mira a 
l’horitzó i veu dues platges amb dues ban-
deres blaves i amb el reconeixement del 
premi Qualitur. També, l’inici de les obres 
del col·lector i del vial que connectarà les 
dues platges és una realitat.

La nostra casa l’han començat a disfrutar 
els més menuts i menudes amb noves 
zones de jocs, l’aula d’educació infantil de 
dos anys al col·legi Divina Aurora, la nova 
escoleta Víctor Calatayud i l’escoleta d’estiu 
de la Platja. I també el jovent valler, amb 
centenars de concerts de grups musicals 
que han convertit a Tavernes en un mar 
de festivals i suposen una completíssima 
oferta d’oci i cultura que ha suposat un 
revulsiu econòmic per a la nostra ciutat.

Millores en el servei de neteja, augment 
en la conservació de parcs, jardins i la 
resta de zones verdes o més d’un milió i 
mig d’euros invertits en obres de pavimen-
tació de voreres i d’eliminació de barreres 
arquitectòniques han fet que la nostra llar 
també lluïsca per fora.

I, per descomptat, ens hem ocupat de te-
nir la dispensa la plena i, si és de produc-
tes dels nostres camps, millor que millor. 
Els nostres llauradors han pogut circular 
per camins renovats i asfaltats.

Tavernes és una casa d’acollida on totes 
les persones són benvingudes. Per això, 
els recursos en ajudes socials i els progra-
mes d’inserció s’han multiplicat. 

Una casa on, de manera ferma, no hi té 
lloc cap mena de violència i, molt menys, 
la de gènere. Hem estat pioners en ad-
herir-nos a la Xarxa de municipis protegits 
contra la violència masclista i hem rebut 
més ajudes en esta matèria que cap altra 
llar del nostre tamany.

Un cop rehabilitada, el següent objectiu 
és que els seus habitants puguen passar 
més temps en ella. Tavernes és una ciutat 
per a viure-la i per a disfrutar-la. Volem 
augmentar l’oferta d’ocupació a la ciutat. 
Sense demagògia i des del realisme. Ja 
s’han invertit 4,7 milions d’euros en 37 
programes ocupacionals que han engan-
xat al món laboral 626 veïns i veïnes. Amb 
l’esforç de les institucions, empresariat i 
treballadors, l’atur s’ha reduït en un 40%.

En la casa que volem, la circumval·lació, el 
projecte de la qual ja està en fase d’estudi 
ambiental en la Generalitat, el desen-
volupament dels polígons industrials, la 
nova depuradora i el sector 17, la piscina 
coberta i la renovació de tot l’enllumenat 
públic són part dels reptes que ja estem 
afrontant. Estos no són promeses electo-
rals, són objectius irrenunciables per a les 
properes generacions valleres en els que 
estem avançant amb trellat i il·lusió

Oferim credibilitat, modernitat i el màxim 
Compromís. Tenim un projecte de govern 
il·lusionant basat en l’orgull valler que 
sentim i que cada volta creix més i més 
per a fer de Tavernes una ciutat cada ve-
gada més digna.

Jordi Juan i Huguet
Candidat a l’Alcaldia de 
Tavernes de la Valldigna



19 objectius, 
19 realitats
Aquest 2019 és la culminació de 19 grans fites que, durant 
els últims anys, han tingut un impacte positiu directe en 
Tavernes i en la vida dels vallers i les valleres.

1
El trellat, bandera de la 
nostra hisenda municipal 
El deute de l’Ajuntament s’ha reduït de 27 
milions d’euros a menys de 5, no hi ha cap 
factura impagada i els nostres proveïdors 
han passat de cobrar de 300 a 8 díes.

2
Més vallers i valleres han 
de poder viure i treballar 
a Tavernes
S’han gestionat 4,7 milions d’euros a través 
de 37 programes d’ocupació i a través dels 
quals s’han contractat 626 veïns i veïnes de 
la ciutat. Tavernes ha de ser el millor lloc 
per viure, però també per treballar.

3
Més empreses. Més 
ocupació. Més progrés
Una de les grans prioritats continua sent 
el desenvolupament econòmic de la ciutat 
i que noves empreses puguen instal·lar-se 
a Tavernes. S’ha aprovat el projecte d’elec-
trificació de ‘El Golfo’ i es continua treba-
llant per fer possible la urbanització dels 
polígons del Teularet i del Pla II.

4
Els barris que volen 
els veïns i les veïnes
A través de les decisions preses en dife-
rents reunions veïnals, s’han invertit més 
d’1,5 milions d’euros en renovar i millorar 
l’accessibilitat dels carrers la Barca, Mitja 
Galta, la Mar, Prado Comarcal i voltants, 
metge Paco Valiente, Joan d’Àustria, 
Escorxador, Riu, Divina Aurora, Passeig 
Colom, Sequers, Calvari, Travessera de 
Sant Benet, Corralot i Garbí. 

5
Llaurar el camp 
és sembrar vida 
S’han asfaltat molts camins rurals com 
els de Marenys, Herrera, Primer del Golfo, 
la séquia la Bova, Puça i Moleta, entrada 
Marina, camí Gandia, entrada Alfredo, 
travessera Herrera-Camí Gandia. I a més, 
s’ha invertit en dues màquines agrícoles 
noves, una plataforma de transport i un 
nou cotxe per a la brigada per a fer més 
efectives les tasques de manteniment i 
neteja. Hem gestionat també la cessió 
gratuïta de la planta baixa de la cambra 
agrària, que ara ja és de Tavernes. Inversió 
total 420.000 euros.
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6
Tractem Tavernes
com tractem casa nostra
Hem aconseguit tancar un nou contracte 
per als serveis de neteja que compte amb:
-  Tres camions, tres agranadores moto-

ritzades, tres camionetes i set tricicles 
nous.

-  Maquinària d’última generació que fa el 
servei molt més eficient.

-  Vehicles elèctrics que fan el servei molt 
més ecològic.

I tot això combinat amb un estalvi de 
336.000 euros anuals respecte al contrac-
te de neteja anterior.

7
Xiquets i xiquetes contents,
famílies contentes 
250.000 euros destinats als somriures dels 
més menuts i menudes que, a partir d’ara, 
disfruten de sis noves zones de joc a Ta-
vernes. A més, s’han construït dos parcs de 
cal·listènia i tenim en marxa un skatepark.

8
Inversions a la platja, des de 
la primera línia a l’última
Les obres del col·lector i del vial que 
connectaran les dues platges ja estan 
en marxa i es tracta de la inversió més 
gran feta a la platja els últims anys, amb 
3 milions d’euros de pressupost. A més, 
s’han invertit altres 2 milions d’euros en la 
zona de la capella de Sta. Maria, escoleta 
d’estiu, entrada a la platja, passarel·les, 
socorrisme, Sardina, parcs canins, cal-
listènia, zones de jocs infantils, tirolina, 
15.000 m2 de pàrquing, torre de Guaita, 
naturalització del llac de la Goleta i festi-
vals de música.

9
Un cop de mà 
per a les famílies 
reduint la pressió fiscal
S’han impulsat baixades voluntàries 
dels valors cadastrals per acumular una 
rebaixa del 35% respecte del ‘catastrazo’ 
de 2006. En 2019, l’Ajuntament recap-
tarà a través de l’IBI 6.5 milions d’euros i 
no 9,2 com s’havia planificat abans de la 
reducció, una quantitat molt més ajus-
tada d’acord amb el valor real dels béns 
immobles.



10
Reivindiquem 
el nostre llegat
Volem que Tavernes se senta orgullosa del 
seu passat per encarar el futur amb il·lu-
sió. El nou centre d’arqueologia de la cova 
del Bolomor, els abrics de mossén Ricard, 
la Ruta dels Sentits o la Torre de Guaita 
formen part d’un patrimoni de gran valor i, 
ara, totalment millorat.

11
Un horitzó de vida digna 
pels vallers i les valleres
Per primera vegada ha arribat el Fons So-
cial Europeu a Tavernes. Una subvenció de 
300.000 euros que s’ha dedicat al progra-
ma d’inserció laboral ‘Incorpora’t’ i, gràcies 
al qual, 90 veïns i veïnes han millorat la 
seua situació sociolaboral.

12
Tavernes, compromesa 
amb la sostenibilitat
Valorant el compromís de Tavernes amb la 
sostenibilitat, s’ha establert un nou con-
tracte per al manteniment i conservació 
de les zones verdes de la nostra ciutat, pel 
qual es dediquen 400.000 € addicionals 
cada any.

13
Més diversió per 
a les nostres mascotes
Pensar en el benestar de tothom també 
significa pensar en els nostres animals. 
S’han construït quatre parcs canins a la 
zona Molló (platja), a l’església de Santa 
Maria (platja), als Sequers i al polígon del 
Pla.

14
Tavernes, 
la ciutat dels festivals
Hem acollit gent de tot arreu gràcies a l’or-
ganització d’esdeveniments musicals tant 
per a la gent jove, com per a tota mena 
de públic. Mediterránea, Festivern, Iboga, 
Séte Sois Séte Luas o Pop al Carrer han fet 
de Tavernes una ciutat de referència dins 
de l’escena musical.



15

Educació, 
sinònim de futur 
La nova aula d’educació infantil del col-
legi Divina Aurora i l’escoleta d’estiu a la 
platja és el millor exemple d’una Tavernes 
que vol oferir el millor a les noves genera-
cions. 

16
Treballem en equip
amb les nostres entitats 
Tant les associacions esportives i cul-
turals com les ONGs de Tavernes han 
disfrutat d’un augment del 10% en tots els 
convenis amb l’Ajuntament. Enfortir les 
nostres associacions enforteix la nostra 
ciutat.

17
Tolerància zero contra
la violència de gènere
Un compromís ferm per lluitar contra 
la violència de gènere que es demostra 
en fets. Adherits a la Xarxa de Municipis 
contra la violència de gènere des de la 
seua constitució, som la ciutat menor de 
20.000 habitants que més subvencions 
rep del Pacte Estatal contra la Violència 
de Gènere.

18
Més platges
i més segures 
Les dues platges accessibles estan 
operatives des del 16 de juny fins al 30 de 
setembre i s’ha ampliat el servei de socor-
risme durant Setmana Santa, els caps de 
setmana del mes de maig i de la primera 
quinzena de juny i la segona quinzena de 
setembre. A més, en breu la tercera platja 
accessible serà una realitat.

19
Un mitjà de comunicació 
local que és la veu de 
tots i totes
Valldigna Ràdio és la ràdio que ens unix 
a través de la promoció de les activitats 
del teixit associatiu de Tavernes. Es tracta 
d’una emissora integrada en la Xarxa 
d’Emissores Municipals Valencianes 
(XEMV) i que emet en la nostra llengua.
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De projectes 
aturats

La depuradora, més a prop
Tot i que el conveni per a la construcció de la nova depuradora es va 
signar el 2009, a l’arribada a l’Ajuntament el 2011 no s’havia avançat 
res. El projecte estava plantejat per a 94.000 persones, però el 2013 
la Generalitat es contradiu i diu que la depuradora s’ha d’adaptar a una població més 
petita. Es realitza un nou informe ajustat per a 42.000 persones i es presenten tots 
els documents per a l’avaluació ambiental i territorial del projecte. Finalment, el 2018, 
l’entitat responsable de la Generalitat aprova el projecte i l’inclou dins de la seua 
planificació.

Què queda per fer?
L’aprovació del pla especial que permetrà expropiar els terrenys on es construirà la 
depuradora. Un cop assolit aquest pas, la Generalitat finançarà l’obra, licitarà el pro-
jecte i durà a terme la construcció. 

Rescatem la piscina coberta
En 2011, la concessionària del projecte no podia afrontar 
els pagaments per tirar endavant l’obra. L’Ajuntament es va 
adherir al concurs de creditors de l’empresa per fer viable el 
projecte i no renunciar a la inversió inicial. Aquest concurs 
va resultar fallit, així que en 2015 es va apostar per rescatar la concessió. Un any 
després, a proposta de l’Ajuntament, es dictamina la resolució del contracte fins que en 
2018, s’aprova la liquidació de la concessió i es recupera per a la ciutat el projecte de 
la piscina coberta. A finals d’any, dins del pressupost per 2019, s’inclou una partida de 
800.000 euros per a concloure les obres.

Què queda per fer?
Enllestir el projecte per adjudicar l’obra a una nova empresa mitjançant concurs pú-
blic amb la intenció que la piscina coberta siga una realitat ben aviat. 

a projectes 
reals



La reforma de l’IES  
Jaume II El Just, en camí
Atenent a la reivindicació històrica de la reforma dels centres 
escolars del poble, especialment del cas de l’IES Jaume II El Just, 
l’Ajuntament s’ha adherit al Pla Edificant de la Generalitat per tal de poder remodelar 
les seues escoles i l’institut.

Què queda per fer?
El Pla Edificant de la Generalitat ha traslladat la redacció i el seguiment del projecte 
als Ajuntaments i, per tant, es vol licitar, adjudicar i fer seguiment de les obres durant 
la següent legislatura.

Col·lector i vial  
perimetral, en construcció
L’any 2011 quan entra a governar Compromís, no exis-
tia ni projecte, ni autoritzacions, ni disponibilitat dels 
terrenys del col·lector que el PP havia promés el 2006. 
Les autoritzacions, per part de l’Estat i de la Generalitat, 
no s’obtenen fins al 2014, però un any després, vistes 
les dificultats que implicava el projecte inicial, es planteja un projecte millor que inclou 
l’obertura d’un vial perimetral per tal de descongestionar el tràfic. Aprovat per les Corts 
el canvi normatiu necessari i aconseguits els terrenys, entre finals de 2018 i principis 
de 2019 s’adjudiquen les obres d’un col·lector i un vial perimetral que ja estan en marxa 
des de fa un parell de mesos.

Què queda per fer?
Acabar les obres.

Circumval·lació, 
desencallada 
Gràcies a la pressió exercida pel govern municipal sobre 
la Generalitat, la Conselleria d’Obres Públiques ha redactat un nou projecte de circum-
val·lació per a Tavernes. D’esta manera, hem passat de tenir un projecte inviable i ine-
xecutable a causa dels informes contraris per part de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer, a tenir un projecte viable que, en l’actualitat, ja està en fase d’estudi d’impacte 
ambiental.

Què queda per fer?
Aprovació de l’impacte ambiental per part de la Generalitat. A continuació, consigna-
ció en els pressupostos autonòmics del projecte i licitació de les obres.
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10 motius per sentir-nos 
orgullosos i orgulloses
En els pròxims quatre anys, continuarem fent de Tavernes 
una ciutat de referència on viure siga motiu d’orgull.

Perquè les persones 
són el més important
Rescatarem l’edifici enfront del parc del 
Cantalot per oferir tota mena de serveis 
socials: centre de dia per a persones ma-
jors, habitatges socials o habitatges per 
a dones víctimes de violència de gènere 
entre d’altres.

Perquè estimem els animals
Ens assegurarem que els animals 
abandonats no siguen maltractats ad-
herint-nos al projecte de refugi públic del 
Consorci de la Ribera. 

Perquè desenvolupem 
els polígons industrials 
El creixement del Golfo, Pla II i Teularet 
ens convertirà en una ciutat encara més 
atractiva per a la indústria.

Perquè protegim 
els nostres camps
Gràcies a sistemes de videovigilància, 
drons i bombes d’impulsió, millorarem la 
seguretat dels camps, impulsarem la pre-
venció d’incendis i podrem combatre les 
inundacions de manera més efectiva.



Perquè tenim cura  
del medi ambient
Finalitzarem el pla de sostenibilitat de la 
ciutat i de la platja amb el canvi de tots els 
fanals i el cablejat elèctric per aconseguir 
el màxim estalvi energètic amb el mínim 
impacte sobre el medi ambient i la salut 
humana.

Perquè lluitem 
pel que és just
Continuarem reclamant al govern central 
l’anul·lació de ‘l’acord amb Sud-àfrica’ per 
defensar la nostra taronja, la canalització 
del riu per acabar amb les inundacions i 
una solució definitiva per a la platja de la 
Goleta. 

Perquè cuidem de la ciutat 
com si fóra casa nostra
Regenerarem el nucli antic i la zona nord 
a través d’obres de millora i reedificació 
d’edificis i ho farem aconseguint subvenci-
ons de la Generalitat i de la Unió Europea.

Perquè la nostra 
joventut es mou
Consolidarem Tavernes com a ciutat de 
referència de festivals musicals i pro-
mourem un casal jove ple d’activitats que 
faran dels i les nostres joves una comuni-
tat dinàmica i emprenedora.

Perquè ens agraden 
els espais verds
Farem de Marjaletes-Fontetes un espai 
recreatiu amb un nou parc i un ampli  
passeig ben ple d’arbres. 

Perquè no ens conformem
Volem una ciutat cada dia millor i per això 
estrenarem piscina coberta, acabarem el 
pla especial de la depuradora, el col·lector 
de la platja i exigirem les obres del nou 
projecte de circumval·lació a la CV-50. 
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Llista de candidats 
i candidates 2019

36 anys. Alcalde de 
Tavernes de la Valldigna. 
Doctor en Matemàtiques 
i Professor en la Univer-
sitat de València. Diputat 
en Corts Valencianes la 
passada legislatura.

47 anys. Infermera de 
professió. Fundadora i 
presidenta durant cinc 
anys de l’Associació 
d’Amics del Cavall de la 
Valldigna.

39 anys. Llicenciat 
en Psicopedagogia i 
Diplomat en Magisteri 
Musical. Professor de 
Pedagogia Terapèutica 
en la GVA. Exjugador i 
entrenador del Tavernes 
Rugbi Club. Actual 
regidor d’urbanisme i 
medi ambient.

44 anys. Llicenciada 
en Filologia Anglesa. 
Directora i professora 
d’anglés a l’IES Jaume II 
el Just.

35 anys. Enginyer de 
Telecomunicacions. 

Expresident del 
Club d’Atletisme La 

Valldigna i actual 
directiu de la UE 

Tavernes.
46 anys. Tècnica 

Superior en Comerç 
Internacional. 

Regidora de cultura i 
festes en la present 

legislatura.

Jordi Juan
i Huguet

Mònica  
Palomares i Bixquert

Josep Llàcer  
i Gandia

Anna Bellver  
i Garcia

Sergi González  
i Frasquet

Encar Mifsud  
i Estruch

1

2

5

6

3

4



25 anys. Graduada 
en Gestió Turística. 
Emprenedora a l’espai 
IDEAS UPV del Campus 
de Gandia. Compromesa 
amb el turisme accessible 
i inclusiu i promotora de 
l’activitat juvenil. Actual 
regidora de joventut.

58 anys. Tècnic superior 
d’informàtica, Agent 
de Serveis Auxiliars de 
l’Aeroport de València. 
Exmembre de la directiva 
del Club d’Atletisme La 
Valldigna. És l’actual 
regidor d’agricultura.

49 anys. Mestra 
d’anglés al CEIP 
Alfàndec. Apassionada 
de la música i la 
lectura.

22 anys. Estudiant de 
Farmàcia a la Universitat 
de València. Forma part 
activa del Voluntariat 
Lingüístic que contri-
bueix a visibilitzar 
la nostra llengua 
i cultura. Actual-
ment és la Secretària 
d’Organització de Joves 
PV-Compromís.

23 anys. Economista. 
Cursa màster en 
Anàlisi Política. 
Compromés amb 
la justícia social i 
l’equitat. Marcat pel 
pas en el sindicalisme 
estudiantil a la Universitat, 
s’ha implicat des de jove en 
política. És el secretari de Finances 
de Joves del País Valencià - Compromís.

43 anys. Tècnica en 
massatge esportiu, 

esteticista, 
monitora de temps 

lliure infantil i 
juvenil. Va formar 

part un temps 
de la directiva en 

el CB Tavernes. 
Actualment és la 

regidora de serveis 
socials i igualtat.

Maria Pilar  
Ausina i Garcia

Emili Enguix  
i Gimeno

Fina  
Vercher i Tió

Àngela Llinares 
i Asunción 

Pau Fayos  
i Montagud

Noèlia  
Alberola i Elena

Enrique Chofre 
i Talens

9

10

13

11

12

7

8
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44 anys. Llicenciat 
en Psicologia. 
Màster en Tràfic i 
Seguretat Viària per 
la Universitat de 

València. Director 
Comercial empresa de 

telecomunicacions. Actual 
regidor de contractació, noves 

tecnologies i transparència.



58 anys. La 
seua ocupació 
és la fusteria 
metàl·lica. 61 anys. Metgessa. 

Actualment 
compatibilitza el treball 
en la Salut Pública 
al Centre de Salut de 
Tavernes amb una 
consulta privada, també 
en Tavernes.

64 anys. Llicenciat en 
Ciències Biològiques per la 
Universitat de València. És 
l’actual regidor d’hisenda i 
personal.

41 anys. Diplomat 
en Turisme per 

la UPV. Tècnic 
Superior en 

Restauració 
i en formació 

per a exercir de 
docent en grau de 

primària.

36 anys. 
Llicenciada en 

Filologia Anglesa. 
És l’actual regidora 

d’educació 
i seguretat 
ciutadana.

42 anys. 
Administrativa i en 
formació per a la 
docència en grau 
de primària.

Sauret Tent i 
Ferrando

Isabel Chover 
i González

Perfecto  
Benavent i 

Navarro

Antoni  
Camarena  
i Colomar

Bea  
Ferreres i Gil

Empar Mayans 
i Palomares
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15
46 anys. Agricultor des 
de l’any 90. Compromés 
amb la defensa del 
camp i de l’agricultura 
valenciana.

Juan Emilo 
 Santos Juanes 

i Ibáñez
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Ens il·lusiona continuar 
construint una Tavernes  
digna dels vallers  
i les valleres



#dignesdeTU


