
CREACIÓ 
D’OCUPACIÓ

2 anys de propostes i 
polítiques valentes

15/01/2016

REGIDORES I DIPUTAT DE 
COMPROMÍS-MOVE ES REUNEIXEN AMB 
CONSELLER D’ECONOMIA PER CERCAR 

SOLUCIONS AL SUBMINISTRAMENT 
ELECTRIC EN LLÍRIA

2 anys lluitant per a creació 
d’ocupació i les polítiques 

inclusives

27/10/2015

COMPROMIS-MOVE PROPOSA UNA 
MODIFICACIÓ DEL PGOU PER FACILITAR 

NOVES LLICÈNCIES EN CARRASES
Jiménez: “La petició de noves llicències a 
la zona de Laboratoris Radio requereix 
adaptar la normativa per poder fer efectiva 
la seua concessió dins de la legalitat”.

08/02/2016
LLÍRIA ACORDA LA COMPRA DELS POUS I 

CONNECTAR ELS SUBMINISTRES D’AIGUA 
AL POLÍGON DE CARRASES PER PODER 

IMPLANTAR NOVES EMPRESES
Garcia: “Per al Grup Municipal de Compro-
mís-MoVe és de vital importància i una prio-
ritat que es concloguen les obres d’urbanit-
zació d’este sector industrial de Carrases.

16/06/2016

EL POLÍGON DE CARRASES ES POSA EN 
MARXA

Compromís-MoVe aprova les actuacions 
prèvies per dinamitzar i posar en marxa el 
polígon Industrial de Carrases.

El Conseller Rafa Climent amb el diputat Paco Gar-
cia i les regidores Vallivana Murgui i Elena Jiménez



EL CONSELLER D’ECONOMIA, RAFA CLIMENT, VISITA LLÍRIA I APOSTA PER IMPULSAR 
PROJECTES DE FORMACIÓ CONTINUA

COMPROMÍS-MOVE DEMANA ACOLLIR-SE AL PLA “T’AVALEM” QUE DESENVOLUPA LA 
CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE

El programa de la Generalitat “T’avalem Llíria” permet que 20 joves de la localitat de Llíria  
seleccionades accedisquen a un lloc de treball durant un any.

PRESENTAT I APROVAT PER A 2017 UN 
PRESSUPOST ALTERNATIU DE 
RECUPERACIÓ ECONÒMICA I 
GENERACIÓ D’OCUPACIÓ

Inversions en polígons industrials, 
impuls del Programa Llíria Ocupa’t, 
recuperació i millora dels serveis 
públics i potenciació del patrimoni 
cultural i patrimonial, són les línies 
bàsiques dels comptes que la Coalició 
nostra Coalició ha presentat i aprovat 
per als comptes de 2017.

Rafael Climent, Conseller d’Economia 
Sostenible, junt el Diputat autonòmic de 
Compromís, Paco Garcia, visiten la planta de 
SRG Global a Llíria. 



ACONSEGUINT MILLORS INFRAESTRUCTURES 
PER MILLORAR L’EDUCACIÓ, LA SANITAT I LA 
JUSTICIA DELS LLIRIANS I LLIRIANES

15/03/2017
Compromís-MoVe reclama iniciar les obres 
d’urbanització per poder construir el nou IES 
Camp de Túria

Transports modernitza els autobusos de la lí-
nia 145 que cobreix el trajecte Llíria-València

“La petició que vam fer a la DG de Transports 
des de Compromís perquè es renovara la flota 
s’ha materialitzat amb la dotació de noves 
unitats més modernes i ecològiques”.

  HOSPITAL DE LLÍRIA
12/01/2017
Compromís demana a Sanitat implantar 
pediatria i maternitat a l’Hospital de Llíria

IES CAMP DE TÚRIA
01/12/2016
El Consell inicia els treballs per construir 
el nou IES Camp de Túria a Llíria

7/05/2017
Compromís-MoVe proposa solucions a la 
connexió elèctrica per al nou IES Camp de 
Túria

La Coalició vol aprofitar la conducció per 
a donar subministrament al ST-1 Eixida 
de Benissanó per acometre les obres de 
connexió exterior al nou institut

Garcia: “L’ajunta-
ment ha de complir 

amb el compromisos 
adquirits amb la Con-
selleria d’Educació si 

Llíria vol tindre un 
nou Institut”

MOBILITAT

El Secretari Autonòmic de Sanitat i el diputat Paco Garcia



RETÉN DE LA POLICIA
Llíria destina 700 mil euros al nou 
Retén de la Policia Local

La proposta de Compromís-Move 
possibilitarà que el Pla de l’Arc 
albergue les noves instal·lacions 
d’aquesta infraestructura de 
seguretat pública.

OFICINA PROP   
D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Llíria posa en 
marxa l’oficina 
PROP d’atenció 
al ciutadà

Mari Cruz Garcia:“Amb esta nova oficina, 
seguim complint el programa electoral i 
acostem l’administració autonòmica al 
ciutadà”.

El Conseller de Transparència, Manuel Alcaraz i la 
Directora General de Transparència i Participació 
junt al diputat Paco Garcia i les regidores Vallivana 
Murgui i Mari Cruz Garcia

 NOU PALAU DE JUSTÍCIA
El Govern Valencià reactivarà la cons-
trucció del nou Palau de Justícia a Llíria. 

Garcia: “Anem a actualitzar la cessió dels 
terrenys per poder entrar en el nou Pla 
d’Infraestruc-
tures Judicials 
que va elaborar 
la Conselleria 
de Justícia per 
als próxims 
anys”.

Reunió de Paco Garcia amb la Consellera  de 
Justícia, Gabriela Bravo, tractant sobre la 
reactivació de la construció del Palau de Justícia 
a la Ciutat de Llíria



BARRIOS PERIFÉRICOS
LLÍRIA APRUEBA CREAR UN GRUPO DE TRABAJO QUE CONSENSUE UN MODELO DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS URBANIZACIONES

Jimenez: “el desarrollo de las urbanizaciones de Llíria son 
la asignatura pendiente de la Gestión Municipal. Se trata de 
un problema urbanístico y social de tal calado que requiere 
una planificación a largo plazo y por tanto las líneas de este 
desarrollo han de ir más allá del equipo que gobierne en una 
determinada legislatura.”

LAS PROPUESTAS DE 
COMPROMÍS-MOVE EN INVERSIÓN EN 
LAS URBANIZACIONES YA TIENEN 
APOYO PRESUPUESTARIO

Un nuevo acceso a la zona del 
entorno de San Vicente por la CV-25 a 
Puig i Lis, así como nuevos accesos y 
rondas al Regalón y Edeta, junto con la 
repavimentación de la Vereda Real de 
Bétera y el camino de Alt de la 
Botigueta, empiezan a configurar la 
mejora en la accesibilidad de los barrios 
periféricos de Llíria

COMPROMÍS-MOVE PROPONE NUEVAMENTE 
LA REDACCIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE 
SANEAMIENTO

El Grupo Municipal de Compromís-MoVe, 
tanto en esta legislatura como en anteriores 
etapas, ha venido reclamando que el consis-
torio edetano redactase un “Plan director de 
Saneamiento”, donde se abordara técnica y 
económicamente como se ha de dar solución 
a las aguas fecales de miles de viviendas que 
hay repartidas en todo el municipio. Sobre 
todo por la gran cantidad de sanciones que 
desde hace varios años están pagando los 
vecinos de Llíria provenientes de la 
Confederación Hidrográfica por vertidos 
incontrolados.



POLÍTIQUES INCLUSIVES
LLÍRIA JA COMPTA AMB EL I PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Vallivana Murgui: “Ha sigut un treball llarg i amb molts 
entrebancs, però estem molt contentes de comptar amb 
un full de ruta  per  aplicar  polítiques  de  gènere  d’una  
manera transversal”

EL CVC DONA SUPORT A LA COMMEMORACIÓ A LLÍRIA EN 
2017 DE “L’ANY DELS 12 TREBALLS D’HÈRCULES”

Llíria commemora l’any 2017 el centenari del descobriment 
dels 12 Treballs d’Hèrcules a l’emblemàtic edifici Ca Porcar.

El Diputat i regidor de Llíria, Paco Garcia, inicia una ronda 
de contactes per recavar el suport de les institucions 
públiques valencianes en la celebració de l’efemèride.



Llíria organitza Les Trobades 2017

Empar Llàcer: “Feia 17 
anys que Llíria va acollir l’úl-

tima edició d’este encontre de la 
flama de la llengua. És una satisfac-

ció haver pogut gaudir de les Trobades 
novament, ja que des de feia anys, la 
nostra Coalició ha vingut reclamant la 
seua celebració en la localitat. Per això, 
agraïm a tot l’equip de la Coordina-

dora del Camp de Túria esta nova 
oportunitat de poder haver-la 

organitzar i enllestir les 
Trobades de 2017”



Participa en les 
ASSEMBLEES OBERTES CIUTADANES DE COMPROMÍS-MOVE 

el tercer dimarts de cada mes a les 19.30h a la 
SEU DE FUCTÚ (c/Sivestre d’Edeta, 14 baix)

Vols contactar amb nosaltres?

compromisperlliria@gmail.com @compromisxlliria @CompromisLliria

Vols contactar amb les nostres regidores?
mcruz.garcia@lliria.es

empar.llacer@lliria.es

paco.garcia@lliria.es

vallivana.murgui@lliria.es

elena.jimenez@lliria.es

@MariCruzGarciaConcejal 

@EmparLlacerRegidora

@PacoGarciaLatorre 2015

@VallivanaMurgui

@ElenaJimenezConcejal

@EmparLlacer

@PGarcia_Latorre

@VallivanaMurgui

@CompromisMoVe 


