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Referencia: 2022/7460H

Procedimiento: Mociones

Interesado: MARIA MUÑOZ CUEVAS 

Representante:  
BIENESTAR SOCIAL

Ricard Enric Escrivà Chordà, Secretaria/o del Ayuntamiento de Burjassot -

CERTIFICO: Que Pleno en su sesión del día 28 de junio de 2022 adoptó el siguiente 
acuerdo:  

13. JUVENTUD, EDUCACIÓN Y CULTURA.
Expediente: 2022/7460H.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE TOTES PODEM PARA 
POTENCIAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE BURJASSOT  
 

Na MARÍA MUÑOZ CUEVAS, DNI 485965187Q, Portaveu del Grup Municipal de Totes 
Podem a l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 
de l'esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al seu debat i aprovació si s’escau.

MOTIVACIÓ

Burjassot compta amb una gran varietat d'edificis, tant d'ús civil com religiós entre ells el 
segon edifici compost de fusta més gran d'Europa construït a la fi del segle XIX i encara en 
ús, les Sitges que donen nom a la nostra ciutat són del segle XVII, la coneguda com a 
catedral de l´horta, l'església arxiprestal de San Miquel d'Arcàngel construïda a la fi del segle 
XVIII i el famós Castell seu de la fundació Carolina Álvarez, que en el seu temps va ser un 
castell de l'època musulmana.

Això és només una mostra del patrimoni de Burjassot, patrimoni que ni tan sols coneixen 
alguns dels nostres veïns i veïnes.

El patrimoni cultural té una importància innegable des del punt de vista econòmic, social, 
polític, turístic i educatiu. En aquest sentit, l'educació en el respecte al patrimoni enriqueix a 
la societat i crea ciutadans més responsables amb el món que els envolta. Des del grup 
municipal Totes Podem considerem que difondre la importància del patrimoni i la seua 
història contribueix a garantir el seu manteniment. Per això, entenem que seria convenient 
instal·lar davant de cadascun dels elements de patrimoni del municipi un panell informatiu 
sobre la seua història tant en valencià com en castellà.

Tots els anys venen turistes estrangers a visitar-nos, proposem que a més d'instal·lar panells 
sense danyar la imatge del monument es mostren codis QR amb la història i la informació en 
diversos idiomes i així potenciar aquestes visites. També seria interessant senyalitzar les 
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rutes a seguir per a visitar el patrimoni històric des de les entrades del municipi com fan 
altres localitats. Tenint en compte que Burjassot no té una oficina física de turisme es 
podrien confeccionar tríptics per a repartir en punts estratègics amb una xicoteta informació, 
indicant també la ruta Vicent Andrés Estellés.

Des de Totes Podem creiem que això seriosa una ajuda important per a potenciar la cultura, 
augmentar les visites al municipi i de pas ajudar al comerç local, ja que moltes persones que 
venen a visitar-nos compren en els nostres comerços i consumeixen en els bars i 
restaurants del municipi. 

Por todo ello, se eleva a La Comisión Informativa de Juventud, Educación y Cultura la 
siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

1-Instar l'equip de govern que estudie la possibilitat d'instal·lar aquests panells informatius.

2- Instar l'Ajuntament de Burjassot a realitzar tríptics informatius per a potenciar el 
coneixement del patrimoni local.. 

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diecisiete votos a favor (12 PSOE, 2 
Compromís, 2 C's y 1 Totes Podem) y cuatro abstenciones (3 PP y 1 Vox), ACUERDA, 
aprobar en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita que ha sido 
dictaminada por la comisión informativa de Juventud, Educación y Cultura, de fecha 20 de 
junio de 2022.

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde 
Presidente, en Burjassot  

Visto bueno
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