Llíria, un projecte en comú. Per una ciutat habitable,
participativa, inclusiva i amb memòria.
Cadascuna de les persones que formem aquest il∙lusionant i encoratjador projecte de
Compromís per Llíria sentim la necessitat de compartirlo amb tota la ciutadania del
nostre municipi, perquè s'estimem el nostre poble i volem que totes i tots tornem a
sentirnos orgullosos d'ell.
Per això necessitem habitar els nostres terrenys i carrers d'una manera
i

saludable

sostenible. Volem un urbanisme en harmonia amb el medi i no amb els interessos

econòmics. Volem gaudir del nostre entorn d'una manera respectuosa, conservantlo i
tenint cura.
Necessitem recuperar el

DRET A LA CIUTAT, construint una Llíria des de baix,

barri per barri i atorgantli a cadascú d'ells la mateixa consideració. Volem millor i
més espai públic on gaudir dels nostres carrers i de les nostres veïnes i veïns, on
parlem, raonem,

participem, decidim i impulsem aquest

projecte col∙lectiu que

és Llíria i que entre tots hem de tirar endavant.
I per poder fer front a aquest gran repte junts cal que cada persona puga desenvolupar
els seus projectes de vida dignament, siga quina siga la seua nacionalitat, la seua
opció sexual, de gènere o sexe. Els ciutadans i ciutadanes han de tindre un treball, un

treball digne

en lloc de desigualtat, precarietat i pobresa i cal que siga un eix

prioritari posar tots els esforços des de l'ajuntament per crear i atraure ocupació de
qualitat. Però s'ha de combatre la pobresa no només amb mesures que dignifiquen les
condicions de treball i de vida, sinó també incentivant mecanismes de

solidaritat i

ajut mutu, explorant totes les possibilitats de reconstrucció de la vida comunitària.
No volem caritat ni bones intencions, sinó la dotació d'uns mínims per a tothom que ho
necessite. Parlem de construir i assegurar serveis col∙lectius que permeten la

vida

digna.
I volem fer les coses

amb memòria,

per reivindicar el nostre patrimoni

monumental, cultural, musical, lingüístic, històric i natural, per reivindicar la nostra
tradició però aportant l'actualitat. Volem tocar, usar i viure els nostres edificis, volem
conèixer qui érem per poder entendre qui som i la nostra idiosincràsia. I la volem
conèixer per gaudirla i poder mostrarla als demés.

I tot açò volem ferho amb

tu, amb la teua veu i la teua visió, perquè totes les visions

formen un nou horitzó des del qual començar a treballar per repensar la nostra ciutat.
Perquè és temps de repensarho tot, amb memòria però repensar.

UNA ADMINISTRACIÓ
PERSONES

OBERTA

I

AL

SERVEI

DE

LES

Volem un Govern Obert que implique un canvi de model en la nostra administració
local, una nova manera de governar i de treballar des de l'organització municipal que
situe en el seu centre a la ciutadania. Quan afirmem que volem apostar per un govern
obert significa ser més transparent, accessible, i capaç de connectar les capacitats de
les organitzacions, les entitats i els ciutadans i ciutadanes. Una administració eficaç i
coordinada, amb totes les seues àrees interconnectades.

∙Govern Obert: Transparència, Participació i Comunicació
Proposarem una nova estructura organitzativa de l’administració municipal, per a
ferla eficaç i coordinada, amb totes les àrees interconnectades.
Crearem i donarem suport als Consells de Participació Ciutadana Sectorials que
recullen les necessitats i inquietuds de la ciutadania, les propostes dels quals es
portaran al Plenari Municipal. Impulsarem figures de democràcia directa com la de
l'Escó Ciutadà.
Establirem audiències públiques sobre temes d'interès general dels càrrecs públics.
Fomentarem l'ús dels mitjans electrònics com a eina de comunicació amb les
ciutadanes i ciutadans com ara la pàgina web municipal, que emprarem com a fòrum
de participació i consulta.
Posarem en marxa Pressupostos Participatius.
Crearem la figura del Defensor del Ciutadà.
Impulsarem mesures per a
Transparència Municipal.

afavorir la transparència i crearem un Portal de

Estudiarem la creació de mitjans de comunicació locals i públics així com donarem
suport als mitjans de comunicació locals.
Retransmetrem el plenari municipal per streaming amb possibilitat d'interacció amb
la ciutadania i seran penjats a la pàgina web municipal.
Col∙locarem panells d'expressió lliure on fer públiques les accions i activitats
municipals i particulars.

∙Serveis Públics
Crearem zones wifi gratuïtes en diversos espais públics del terme municipal.
Implantarem la Seu Electrònica per a eliminar paper i perquè els usuaris i usuàries
puguen realitzar les gestions i trobar informació sense haver de
l'administració.

desplaçarse a

Incorporarem la compra i contractació pública social, verda i sostenible (Economia
del Bé Comú) a l'Ajuntament aplicanthi clàusules socials i ambientals.
Implantarem un servei ràpid de reparació i manteniment en via pública.
Reclamarem un servei públic de transport entre el nucli urbà i l'hospital sufragat per
la Generalitat Valenciana.
Centralitzarem la gestió de la neteja i la recollida de residus selectiva a través d'una
empresa pública municipal i estudiarem la remunicipalització dels serveis que presten
empreses privades, per tal d'estalviarnos l'IVA i el benefici industrial i garantir un
bon servei i unes bones condicions de treball.
Promocionarem la implantació d'un Pla de Tractament Sostenible de Residus a
nivell comarcal.
Descentralitzarem el registre d'entrada municipal i finestreta única a l’edifici
multiusos o altre edifici habilitat a l’efecte i estudi per a altres serveis.
Utilitzarem els edificis públics situats en la Vila Vella.
Treballarem per implantar un Punt de Trobada Familiar i un Servei
d’Orientació Jurídica comarcal.

Potenciarem l'oficina OMIC de defensa dels consumidors. Es tracta d'una finestra del
consistori del consistori cap a la ciutadania i necessita una oficina ben dotada i eficient
que reflex una administració moderna que es preocupa vertaderament pels seus veïns
i veïnes. Dotarem a la OMIC d'entitat pròpia augmentant el seu pes específic dins de
l'organització.

∙Seguretat, Protecció Civil i Trànsit
Fomentarem una policia de proximitat així com l'especialització de la Policia Local en
delictes contra la violència masclista i la protecció de menors.
Desenvoluparem un Pla de Trànsit Local tant en el casc urbà com en les
urbanitzacions.
Treballarem per construir un nou edifici per a la Policia Local.
Actualitzarem els Plans de Protecció Civil.

UNA ECONOMIA CENTRADA EN LA CIUTADANIA
Volem treballar portant endavant polítiques econòmiques centrades en les necessitats
i possibilitats de la ciutadania, que consoliden Llíria com una ciutat emergent per a
les treballadores i treballadors, xicotets i mitjans empresaris i empresàries,
comerciants i professionals. Cal que impulsem i consensuem entre totes i tots un PLA
ESTRATÈGIC per a Llíria a 15 anys del que podem i volem ser com a ciutat i
societat, amb l'objectiu de dinamitzar l'economia, aconseguir un desenvolupament
racional i que la nostra ciutadania puga tindre una qualitat de vida, una vida digna.

∙Hisenda
Facilitarem el pagament d'impostos i taxes municipals amb millores fiscals com ara el
fraccionament i/o l'ajornament.
Exigirem que en les noves contractacions l'empresa concessionària destine l'1% del
pressupost a activitat cultural.

Establirem mecanismes fiscals per reactivar l'economia local i l'activitat empresarial
com ara PLANS D’AJUDES i BONIFICACIONS FISCALS per a les empreses i
autònoms que s'instal∙len a Llíria i/o generen ocupació.
Posarem

en

marxa

protocols

i
realitzarem
una
major
gestionats per l’Ajuntament.

de

inspecció

racionalització
en

la

de

les

recaptació

despeses

dels

tributs

Reclamarem els màxims recursos, tant de l’Administració Autonòmica com Estatal,
assumint cadascuna les seues competències.
Reclamarem a la Generalitat Valenciana i a la Diputació el que endeuten per
subvencions i convenis.
Renegociarem amb les entitats financeres les operacions de crèdit en millors
condicions.
Cap més contracte verbal que impedisca la seua fiscalització.
Estudiarem la rescissió de contractes privats i l'assumpció per l’ajuntament per tal
d’estalviarse l’IVA i el benefici industrial.

∙Treball, Dinamització Econòmica i Productiva
Potenciarem l'Agència de Desenvolupament Local convertintla en motor de
noves propostes de treball i captació de noves empreses per al municipi.
Crearem un Campus d'Escoles Professionals al Centre Cívic “El Prat”, on
centralitzarem activitats, tallers i centres de formació laboral que ajuden als nostres
veïnes i veïns a formarse per a poder trobar treball. Proposarem la implantació de
mòduls formatius relacionats amb l'hostaleria i la restauració, que lligarem a la
potenciació del turisme i oferirem a les universitats la possibilitat d'instal∙larhi
“Extensions Universitàries”.
Impulsarem un Pla Local d'Ocupació per a joves, dones i majors de 45 anys.
Crearem una Borsa de Treball Social temporal per a la
realització d’obres i serveis de recuperació del nostre entorn.

Crearem un CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ, que done treball a les persones
amb diversitat funcional, al mateix temps que els assegure un mitjà d’integració
social.
Recuperarem l'ESCOLA TALLER LAURONA, per formar professionalment al
nostre jovent i donarlos una eixida laboral.
Crearem un CENTRE DE NEGOCI I UN VIVER D'EMPRESES, on els nous
empresaris i empresàries puguen començarhi a treballar amb instal∙lacions,
assessorament i l'ajuda necessàries. Farem un inventari de locals municipals
disponibles i es facilitarà la creació d'espais de Coworking.
Crearem un cens de plantes baixes buides i promocionarem i facilitarem que
siguen llogades per a la creació de nous negocis.
Farem un PLA DE CAPTACIÓ D'INVERSORS externs i de NOVES EMPRESES
per a Llíria que aporten recursos per a la generació de treball, en el sòl industrial i
terciari de la nostra localitat.
Potenciarem el CENTRE COMERCIAL “LLÍRIA, A CEL OBERT”, recuperant els
carrers per al comerç, millorant la seua estètica i fentlos més còmodes i accessibles.
Proposarem la reforma del Mercat Municipal perquè siga més atractiu.
Facilitarem la implantació d'activitats d'oci per a totes les edats i que resulten
respectuoses amb el veïnat.
Apostarem per un nou model productiu, basat en la innovació i el coneixement i
sol∙licitarem la inclusió dins de la RED INPULSO potenciant la incorporació de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació tant per als emprenedors i
emprenedores, com per a empreses i comerços de Llíria amb la finalitat de donar a
conèixer l'oferta existent i generar sinergies positives entre les empreses locals. Així
com impulsant, mitjançant convenis amb les empreses del sector del plàstic de la
nostra localitat, la investigació, formació i promoció.
Crearem un Observatori Local de l'Ocupació per a millorar l'ocupabilitat i
realitzar una formació a mida de les necessitats del nostre municipi.
Crearem un CONSELL ECONÒMIC LOCAL amb empresaris i empresàries,
autònoms i autònomes, sindicats i ajuntament.

Crearen noves formes de finançament per a la creació d'empreses a Llíria, ara com
beques d'inici d'activitat, fons d'avals, microcrèdits amb entitats financeres, etc.
Crearem un punt PAE (Punt d'atenció a l'emprenedor) a l'Ajuntament de Llíria,
per a facilitar la creació d'empreses a Llíria.
Potenciarem i incentivarem la participació de les empreses i autònoms locals en
els contractes amb l'Ajuntament de Llíria com a reactivació de l'ocupació i
economia local.

∙Agricultura i Ramaderia
Elaborarem un PLA INTEGRAL DE PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DE
L’HORTA VELLA com a espai natural i anell verd del poble.
Posarem en marxa la Casa del Llaurador a la carretera d'Alcubles, on centralitzarem
tots els serveis agraris i activarem el CONSELL AGRÍCOLA LOCAL com a òrgan
per a escoltar els agricultors i agricultores i donar resposta a les seues demandes.
Fomentarem mitjançant l'associacionisme, subvencions per a xicotetes cooperatives i
altres associacions agrícoles i ramaderes.
Afavorirem projectes que animen la creació de mercats municipals de venda directa
productorconsumidor, que possibilite el consum d'aliments produïts localment,
estacionals, frescos i naturals. Fomentarem l'ús i consum del producte local tant
tradicional com ecològic i promocionarem fires de productes locals i d'intercanvi de
llavors.
Incentivarem la creació d'horts urbans, per als i les que vulguen cultivar els seus
propis productes.
Crearem un BANC DE TERRES per tal de fomentar l'ocupació en l'àmbit agrícola.
Impulsarem la creació d'una EscolaTaller per a la formació en agricultura,
ramaderia i silvicultura. Treballarem per portar a Llíria cicles formatius de grau mitjà
i superior de la branca agrària.
Establirem un marc de col∙laboració entre l'Ajuntament i la Cooperativa per a
implantar projectes o iniciatives de foment en l'àmbit agrari.

∙Turisme i Patrimoni
Posarem en valor el nostre PATRIMONI RURAL I HIDRÀULIC com ara la Casa
de Camp, bodegues, aljubs i antics camins.
Establirem un Pla de Millora i Conservació de Patrimoni Arqueològic, Monumental i
Etnològic Local.
Potenciarem i revitalitzarem la Fira Tradicional de Sant Miquel.
Crearem una Fira de Sant Vicent orientada a la promoció de l'àmbit agrari,
tradicions llirianes, energies renovables i producte ecològic i local.
Crearem punts d'informació turística amb la col∙laboració dels comerços i establirem
visites guiades programades.
Recuperarem i potenciarem els PR (sendes) de la Concòrdia.
Establirem convenis turístics amb els touroperadors.
Acabarem de catalogar i protegir el patrimoni militardefensiu de la II República a
Llíria.

EL MODEL DE CIUTAT QUE VOLEM
Cal aturar l’urbanitzidi imperant durant els últims anys, necessàriament hem de
gestionar les polítiques urbanístiques amb una altra mirada, amb una gestió
adequada del Pla General d’Ordenació Urbana, proposant una moratòria urbanística, i
uns terminis d’acord amb les possibilitats dels propietaris i d’altres agents implicats i
redissenyar per definir el model de ciutat que volem ser.

∙Estratègies
urbanístiques,
Planificació
Mediambiental i Urbana, Mobilitat.

Territorial,

Farem dels nostres carrers un espai per a la vida social i econòmica, amb programes
de recuperació i conservació urbana, eliminanthi les barreres arquitectòniques,
col∙locanthi arbres i mobiliari urbà a tots els carrers on siga possible.

Impulsarem la recuperació dels nostres BARRIS HISTÒRICS com Reixuxena, la
Vila Vella, el PicLa Torreta o el Raval, realitzant accions com repavimentacions,
clavegueram, rehabilitació d'habitatges, etc.
Farem un estudi sobre solars i infrahabitatge per tal d'establir una estratègia
d'actuació en la promoció d'un PLA D'HABITATGE MUNICIPAL per a lloguer
social. A més, establirem un sistema de lloguer accessible d'habitatges privats, que
assegure els propietaris i beneficie les persones amb menys recursos.
Fomentarem la REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ d’habitatges particulars
mitjançant ajudes municipals.
Ubicarem APARCAMENTS PÚBLICS a les entrades de la ciutat, prop de les zones
comercials i de serveis, i estudiarem la construcció dels aparcaments soterranis que
calguen.
Estudiarem l’ataconament dels SOLARS URBANS MUNICIPALS i el seu
aprofitament públic.
Farem

una

programació

anual

de

construcció

i

reclassificació

d'habitatges públics protegits (VPP) i facilitarem l’accés dels joves.
Estudiarem la reordenació de la Plaça Major i voltants, així com la peatonalització de
les zones comercials.
Millorarem l’accés al barri del Raval pel Barranc de les Foies.
Reclamarem la prolongació de la LÍNIA 9 DEL METRO FINS A LLÍRIA,
connectantnos directament amb l'aeroport i el port. A més d'una segona estació
intermodal de metro a Mura.
Demanarem la millora del servei en la línia d'autobusos LlíriaValència i la creació
d'un sistema eficient d'autobusos que comuniquen tota la comarca amb Llíria.
Reclamarem la variant viària des de la carretera de Vilamarxant a Benissanó i
la Ronda Est de circumval∙lació de Mura.
Estudiarem la reordenació de la zona blava a tot el municipi, reducció del preu
públic per a veïns i veïnes, així com un sistema de reemborsament o tiquets en cas de
compra al petit i mitjà comerç.
Impulsarem un PLA MUNICIPAL DE MOBILITAT SOSTENIBLE que prioritze

els vianants i l'ús de la bicicleta.
Portarem endavant un programa de CAMINS ESCOLARS SEGURS per a millorar
l'entorn i la mobilitat i autonomia infantil.

∙Urbanitzacions, un barri més
Realitzarem un PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM, per deixar de
contaminar el subsòl i tindre una xarxa bàsica de sanejament.
Fomentarem la Gestió i Planificació Urbanística per estudiar les solucions
idònies i raonables als problemes urbanístics de les urbanitzacions.
Establirem un Programa Estratègic i un Pla d'actuacions que dote dels serveis bàsics
i condicions d'urbanització als diferents barris que es troben fora del casc urbà i també
a les zones disseminades, per tal de fer un desenvolupament urbanístic racional,
sostenible i econòmicament viable per als propietaris.
Impulsarem la participació i la informació a través de reunions en les
associacions de veïns i la Federació d'Urbanitzacions.
Connectarem les urbanitzacions amb el carril bici.
Impulsarem el servei de transport públic. Estudiarem convenir amb els proveïdors
de transport autònom.
Millorarem el SERVEI DE CORREUS.
Impulsarem un servei de transport públic i ecològic. Estudiarem convenir amb el
proveïdors de transport autònom.
Instal∙larem MICROECOPARCS en distintes zones, apropanthi així els serveis als
veïns i veïnes evitant l'abocament d'enderrocs, mobles i poda.
 Millorarem el servei de vigilància reforçant les patrulles assignades als nuclis
urbans.
Millorarem el manteniment dels Equipaments Municipals a les Urbanitzacions.
Promourem l'actualització de la cartografia de les urbanitzacions per a facilitarhi
l'accés dels serveis d'emergència.

∙Medi Ambient
Reactivarem l’Agenda 21 per a impulsar les polítiques de sostenibilitat, portant a
terme totes les actuacions que siguen necessàries.
Impulsarem l’Oficina Municipal de Medi Ambient que vigile el compliment de les
polítiques de sostenibilitat i respecte ambiental.
Afavorirem el transport públic urbà, ecològic, amb bicicleta i a peu.
Implantarem el programa per compartir cotxe.
Obrirem la Costa Revessa com accés al Monestir de Sant Miquel i al Poblat
ibèric, donantli un tractament singular.
Conservarem i millorarem l’àrea forestal i arqueològica de Sant Miquel, El Pic,
la Torreta i Santa Barbera, amb campanyes de neteja i manteniment.
Desenvoluparem i millorarem el Parc de Sant Vicent, i sol∙licitarem declararlo Parc
Natural Municipal.
Desenvoluparem el Parc de Mura per a convertirlo en el pulmó verd de Llíria i zona
d’oci per a tots.
Posarem en marxa el Pla Especial de “La Concòrdia”.
Fomentarem programes educatius mediambientals per conscienciar a la població
i incentivar el voluntariat cívic.
Controlarem els nivells de contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica per
tal de reduirlos.
Organitzarem campanyes d’educació ciutadana dins dels Plans de Gestió de
Residus, educant per a reduir, reutilitzar i reciclar.
Fomentarem la implantació de la biomassa com a mitjà de producció energètica,
aprofitant les restes de poda i forestals. Així com estudiarem l'aprofitament d'altres
fonts d'energia renovables viables al nostre terme com ara la minihidràulica
(salts de sèquies).
Adoptarem normes de construcció bioclimàtiques en totes les obres municipals,
fomentant una arquitectura sostenible.

Electrificarem el Parc Mòbil Municipal i instal∙larem punts de recàrrega gratuïta.
Estudiarem el canvi de proveïdors d’energia elèctrica i gas per cooperatives que
impulsen l’energia verda.
Impulsarem l’adhesió al Pacte d’Alcaldes realitzant una Auditoria Energètica i la
redacció d’un Pla Municipal de Sostenibilitat Energètica.
Destinarem una part de l’Ecoparc a la reutilització i ho acompanyarem amb tallers
per fomentar aquesta reutilització i reciclatge.
Crearem un Anell Verd Periurbà que incloga un Pla Especial de recuperació i
gestió, posanthi èmfasi en les zones d’especial protecció arqueològica.
Realitzarem un Pla de Recuperació de la Flora i Fauna Autòctona.
Apostarem per una jardineria el més ecològica possible. Prohibirem l'ús d'herbicides i
insecticides nicotinamides als parcs i jardins públics.
Crearem un Pla de cura de Colònies Felines amb l'ajuda de voluntaris i
l'acompanyarem amb campanyes informatives i de sensibilització.
Estudiarem la creació d’un Nucli Zoològic Municipal com a refugi dels animals
abandonats al terme de Llíria, promocionarem l'adopció i el benestar animal i
impulsarem fires de l'adopció.

UNA CIUTAT EDUCADORA
L’educació ha de ser un dels pilars fonamentals si volem evolucionar cap a una ciutat
amb un model productiu basat en el valor afegit, estalviadora per cuidar els nostres
recursos i integradora amb les persones. Una ciutat que entenga la cultura com un
dret i un bé comú.

∙Cultura
Potenciarem un CONSELL MUNICIPAL DE LA CULTURA, PATRIMONI I
TURISME com a òrgan assessor del municipi des d'on fomentarem el VOLUNTARIAT
CULTURAL que col∙labore en la conservació i difusió del nostre patrimoni.

Farem unes FESTES PARTICIPATIVES a través d'una Comissió de Festes.
Acordarem amb les SOCIETATS MUSICALS convenis de col∙laboració i protegirem el
seu patrimoni.
Crearem una AGÈNCIA DE LECTURA a la zona de Pla de l'Arc a l'Edifici Multiusos.
Ampliarem al màxim l'horari diürn i nocturn d'obertura de la Biblioteca Municipal en
època d'exàmens.
Recuperarem Ca Porcar per a activitats culturals i juvenils.
Reviscolarem una programació cultural estable: cicles de música, cinema, literatura,
arts escèniques i visuals...amb criteris de qualitat i identitat. Programarem concerts
de músics i artistes valencians a les nostres festes i potenciarem la contractació
d'artistes i associacions locals.
Dotarem Llíria d'un MUSEU ETNOLÒGIC I DE LA MEMÒRIA que conserve les
nostres tradicions. L'edifici de les Bodegues de la Venta podria ser un lloc encertat per
a ferho recuperantse amb una Escola Taller.
Donarem suport a les creacions artístiques i potenciarem els artistes de Llíria, així
com la Fundació Silvestre d'Edeta o els Premis Armand Guerra, Pasqual Enguídanos
i José Manaut.
Impulsarem beques d'investigació i publicacions culturals i recuperarem la publicació
dels quaderns d'història i societat «LAURO».
Potenciarem i adequarem el Teatre Municipal de la Llar del Jubilat per a i realització
d'espectacles.
Fomentarem el Voluntariat Cultural que col∙labore en la conservació i difusió del
nostre patrimoni.
Apostarem pel turisme i l’oci vinculats al patrimoni i la cultura que generen
activitat econòmica.

∙Educació
Reclamarem a la Conselleria d'Educació la remodelació del col∙legi Sant
Miquel, la construcció del nou Sant Vicent i del nou institut Camp del Túria.

També cedirem sòl a la Conselleria d’Educació per a construir la tercera Escola
Pública a la zona de l’estació.
Exigirem un CONSERVATORI dins la xarxa de la Generalitat, públic i gratuït.
Reclamarem potenciar l’oferta educativa dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i
Superior (CFGM i CFGS) als IES de Llíria.
Dintre del Campus d’Escoles Professionals al Centre Cívic “El Prat” oferirem a les
universitats la possibilitat d’instal∙lar extensions universitàries.
Posarem en marxa la XARXA D’ESCOLETES INFANTILS MUNICIPALS DE 0 A
3 ANYS, amb horari laboral i reclamarem la construcció d’una escoleta de 0 a 3 anys
en cada nou centre escolar.
Dotarem a l’Escola Permanent d’Adults de noves instal∙lacions, adequades a les
seves necessitats i augmentarem la seua oferta de cursos i horaris.
Ampliarem els serveis de ludoteca a altres zones del poble.
Exigirem l’ampliació de l’oferta de l’Escola Oficial d’Idiomes amb més grups i
més idiomes. L'escola necessita un edifici propi, que caldrà estudiar on.
Optimitzarem l'ús de les instal∙lacions municipals com el Conservatori amb la fi
de traureli el major rendiment i utilitat, com la signatura de convenis de col∙laboració
amb entitats musicals, culturals o artístiques.
Impulsarem una Plataforma online per a la reserva d'instal∙lacions municipals.
Impulsarem la creació de Beques d'Especialització musical instrumental als
millors expedients d'alumnes de Llíria amb professors de prestigi.
Impulsarem un Banc de Llibres Municipal que vertaderament done solució a les
necessitats de la gent, així com de material escolar i uniformes dels col∙legis.

∙Política Lingüística
Promocionarem l’Ús i Ensenyament del Valencià, amb la finalitat de refermar
la seua utilitat social a tots els espais i sectors. Assegurarem que tota la documentació
pública s’emeta en valencià.

Oferirem cursos d’integració lingüística i cultural als nouvinguts i crearem el
Voluntariat Lingüístic.
Potenciarem la celebració d'esdeveniments comarcals de promoció de la nostra
llengua i cultura al nostre poble com ara les Trobades d'escoles en Valencià o
l'Aplec Camp de Túria.
Promocionarem la retolació en valencià de comerços i empreses, així com
realitzarem campanyes d'ús de valencià als comerços.

∙Esports
Realitzarem un PLA DIRECTOR ESPORTIU, amb previsió de futur, per a la
ubicació de noves instal∙lacions a “El Canó”.
Potenciarem l’esport escolar i dels jocs tradicionals. Competicions locals,
comarcals..
Crearem un Reglament de bases per a la concessió de subvencions a les
entitats esportives en funció de les necessitats i activitat.
Potenciarem el Consell Municipal d’Esports com a referent participatiu i consultiu
dels clubs. Així com consells entre les entitats esportives que comparteixen
instal∙lacions per a una major coordinació.
Impulsarem una Plataforma online per a la reserva d'instal∙lacions esportives
municipals.
Donarem suport a les diverses associacions i entitats esportives de la nostra ciutat.
Dotarem els nous barris d’espais verds amb zones lúdicesportives.
Proporcionarem beques esportives, que contribuïsquen a fomentar la pràctica de
l’esport a totes les persones que posseïsquen les aptituds necessàries i no tinguen els
recursos necessaris.
Proposarem a la Conselleria d’Educació l’ús dels espais esportius en els centres
educatius fora de l’horari lectiu.
Recolzarem els nostres esportistes d'elit que ens representen fora de Llíria

Impulsarem les cites esportives d’àmbit nacional i realitzarem Campus Esportius a
l’estiu.
Adequarem les instal∙lacions de la piscina descoberta i del Pavelló Vell per a la
pràctica de l’esport escolar i de clubs.
Impulsarem l'activitat esportiva entre els col∙lectius de gent amb diversitat
funcional com a millora de la qualitat de vida i d'integració en la societat.
Impulsarem l'activitat esportiva en la tercera edat i la creació d'activitats
amb fisioteràpia geriàtrica, per a millorar les aptituds funcionals, psicològiques i
psicomotrius.
Recolzarem els esdeveniments impulsats per les entitats esportives de Llíria.
Dotarem els parcs públics amb equipaments saludables per a fer exercici.

UNA CIUTAT INTEGRADORA I SOLIDÀRIA
Apostem pel coneixement i experiència que ens han transmet els nostres majors, i
alhora per mantindre i ajudar a evolucionar a les generacions futures, que facen de
Llíria una ciutat viva, afable, dinàmica, integradora i justa. Creem xarxes solidaries
on ningú quede exclòs.

∙Benestar Social i Majors
Exigirem un autèntic HOSPITAL GENERAL COMARCAL amb tots els serveis i
reclamarem a la Conselleria de Sanitat la millora del centre de salut i els seus serveis
d’atenció a l’usuari.
Ampliarem l’equip de Serveis Socials replantejant el seu funcionament i poder
així ampliar els serveis que es donen.
Plantejarem la construcció d’un CENTRE DE DIA PÚBLIC per atendre millor a la
gent gran amb servei de menjador i una nova Llar del Jubilat.
Impulsarem decididament la LLEI DE DEPENDÈNCIA, denunciant la falta de
reconeixement de la necessitat i la paralització de les ajudes.

Gestionarem l’ampliació del CENTRE OCUPACIONAL de les persones amb
diversitat funcional amb noves instal∙lacions.
Impulsarem la construcció d'una Residència per a gent amb Diversitat
Funcional.
Estudiarem la possibilitat d'elaborar un viver de pisos tutelats tant per a la gent
gran com per a la gent amb diversitat funcional per a que puguen compartir pis, tenint
així una major autonomia.
Potenciarem des de l’escola fins els jubilats el Voluntariat Social, per fer de Llíria
un poble més just i solidari.
Impulsarem el CONSELL DE LA GENT GRAN per a que propose i participe junt a
l’ajuntament, en tots aquells esdeveniments i activitats que s’organitzen a Llíria.
Establirem mesures fiscals profitoses per a la gent jubilada o pensionista.
Establirem un bonobus anual gratuït per als jubilats i pensionistes.
Fomentarem i organitzarem tot tipus d’activitats lúdiques i culturals, així com cursos
de formació en noves tecnologies per als nostres majors.
Crearem un Banc de la Memòria.
Impulsarem un Pla d'Igualtat Municipal i exigirem que les empreses que treballen
amb l'ajuntament en tinguen un en marxa.
Impulsarem el CONSELL DE BENESTAR SOCIAL on les associacions i entitats de
Llíria que treballen en aquesta matèria, així com els treballadors municipals d'aquesta
àrea matèria puguen coordinarse i impulsar programes i activitats.
Crearem l'Oficina del Nouvingut per tal d'assessorar i informar del funcionament
del municipi als nouvinguts.
Crearem un FONS D'HABITATGE MUNICIPAL amb lloguer social.

∙Joves
Impulsarem el Consell Municipal de la Joventut com a fòrum de participació i també
el voluntariat juvenil.

Convertirem l'Espai Jove, així com altres edificis públics municipals, en un punt de
referència per a la gent jove de Llíria. Impulsarem l'associacionisme, cogestionant i
coorganitzant les activitats i programes per al jovent i promourem programes
formatius, d'ocupació, voluntariat i intercanvi cultural juvenil com ara la Plataforma
de Talents, l'Escola Taller, Erasmus +, etc.
Impulsarem una ZONA LÚDICA per a la joventut, de manera que fomente l’oci i
l’esplai sense necessitat de desplaçarse fora del terme municipal de Llíria.
Implantarem una XARXA WIFI, a l’abast dels joves per a crear portals web, bloc,
àrea d’intercanvis i grups d’estudis virtuals.
Crearem una borsa de VIVENDA DE LLOGUER a baix preu per a joves.
Educarem entre les i els joves per a què puguen viure la seua sexualitat de forma
plena i sense discriminació.
Promourem una xarxa de TRANSPORT NOCTURN per als caps de setmana i
festius, entre el poble, les urbanitzacions i els llocs d’oci.
Programarem viatges i visites culturals, potenciant l’intercanvi entre els joves.
Promourem un festival de músiques d’avantguarda i multiculturals,
dinamitzant els grups locals.
Impulsarem un Pla de Joventut Municipal amb la col∙laboració i participació del
jovent de Llíria.

∙Infància
Crearem un CONSELL DE LA INFÀNCIA MUNICIPAL on els més xicotets i
xicotetes puguen dir la seua.
Elaborarem un Pla de la Infància i Adolescència Municipal.
Apostarem per la mobilitat infantil i adequarem el nostre entorn per a l'esbarjo
infantil.
Portarem endavant un Pla de Vacances d'estiu per a infants amb perill d'exclusió
social.

