
 

 

 

�  CULTURA, TURISME i ECONOMIA SOSTENIBLE 
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VALENCIÀ 

 

 

�  PEDANIES, MEDI AMBIENT I MOBILITAT 

SOSTENIBLE 

 

 

�  POLÍTIQUES INCLUSIVES I BENESTAR SOCIAL 

 

�  SEGURETAT, IGUALTAT, JOVENTUT I 

INFANCIA 

 

 

 

 

 

PROPOSTA ÀREES

Compromís-MoVe



 

DELEGACIÓ GENÈRICA/ESPECÍFICA 

CULTURA, TURISME, ECONOMIA SOSTENIBLE i SECTORS PRODUCTIUS 

• Promoció de la Cultura i equipaments culturals.  

• Xarxa Museus.  

• Gestió dels espais i edificis culturals: MALL, Forn de la Vila, Museu Silvestre d’Edeta, 

Bodegues Daud. 

• Promoció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic, patrimoni rural i etnològic. 

• Relacions amb les entitats i associacions culturals i musicals del municipi dins de 

l’àmbit cultural. 

• Activitats culturals i tradicionals. 

• Memòria històrica. 

• Promoció econòmica i industrial, ocupació i desenvolupament local.  

• Programes de formació, Escoles Tallers, Tallers d’Ocupació i programes d’ocupació. 

• Plans d’Ocupació municipals. Llíria Ocupa’t, gestió i seguiment. 

• Agència de Desenvolupament Local ADL. OMIC. Relacions Oficina PROP. 

• Activitat comercial, oci i hostaleria. Organització de la Fira Agroalimentària “A mos 

redó”. 

• Fires, abastos, mercats, llotges i comerç ambulant. 

• Turisme: Informació i promoció de l’activitat turística en l’àmbit local. Fires turístiques, 

creació de productes turístics, senyalització i coordinació activitats. 

PROJECTES A GESTIONAR: Alternatives Mercat Municipal.  Nou dia de mercat a la zona Pla de 

l’Arc. Obertura Santuari Oracular i Termes Mura. Nova Oficina Turisme. Escola Taller Villa 

Angeles. Dinamització econòmica i industrial. 

 

MÚSICA, ARTS I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 

• Agenda Cultural de Llíria. 

• Promoció Lingüística. Voluntariat pel Valencià.  

• Coordinació de l’Oficina de Promoció del Valencià 

• Gestió del Conservatori Municipal de Música 

• Gestió i coordinació de l’Escola Municipal de Dansa 

• Relacions amb les entitats musicals de la Ciutat. Coordinació d’actes que es celebren 

en l’àmbit musical. 

• Relacions amb les Escoles Internacionals de Música 

• Realització de concursos, festivals, certàmens i exposicions dins l’àmbit de les arts 

• Consell Local de la Música 

 

 



 

DELEGACIÓ GENÈRICA 

PEDANIES, MEDI AMBIENT I MOBILITAT SOSTENIBLE 

• Relació amb les pedanies (urbanitzacions, nuclis de població, disseminats), 

associacions i federacions de veïns que viuen fora del casc urbà. Gestió dels punts de 

trobada i edificis municipals ubicats en les pedanies de Llíria. Atenció dels serveis 

municipals que es presten i de les reclamacions en les mateixes. 

• Pla Director de Correus. 

• Tractament i eliminació de Residus: Participació en el Pla Zonal de Residus i Consorci 

Valencia Interior, gestió eco parcs i abocadors . 

• Brigada de Residus Sòlids Urbans. Serveis de recollida de fem i neteja viària. 

Organització del servei, control del personal adscrit al servei, parc mòbil, compres 

material (contenidors, vestuari, vehicles, etc.), recollida brossa, RSU, deixalles, tant al 

casc urbà com a les urbanitzacions, Neteja contenidors i control, reclamacions sobre el 

servei. 

• Accessibilitat i mobilitat urbana. Plans de mobilitat. Vies verdes 

• Agricultura i Medi Rural. Brigada Camins: Organització del servei, control del personal 

adscrit al servei, parc mòbil, compres material (àrids, vestuari, vehicles, etc.). 

Conservació, reparació i manteniment dels camins municipals. Consell Local Agrari. 

Fires agrícoles i de productors. Relacions amb les entitats agràries i ramaderes. 

• Medi Ambient. Parcs naturals i espais protegits (La Concòrdia, Les Mallaes, Pedregós, 

etc.). Parc de Sant Vicent. Agenda 21. Pacte d’Alcaldes i demes fòrums relacionats amb 

el medi ambient. Voluntariat Mediambiental. 

• Parcs i Jardins. Brigada de Jardins. 

• Cicle integral de l’aigua (Abastament aigua Potable i sanejament de les aigües 

residuals). Plans directors aigua potable i sanejament municipal.  

• Benestar animal. Tinència i control animals de companyia. Campanyes informatives 

sobre cens animals, expedients sancionadors als propietaris per incompliment 

ordenances, control animals solts i campanyes de conscienciació tinència animals.  

 

PROJECTES: Plans Directors sanejament i subministrament aigua potable. Accés a Puig i Lis des 

de CV-25. Nou disseny Plaça Major i zona centre comercial. Restauració zona “D’Alt Estació”. 

 

 

 

 

 

 



DELEGACIÓ GENÈRICA/ESPECÍFICA 

POLÍTIQUES INCLUSIVES I BENESTAR SOCIAL 

• Serveis Socials Base, programes i prestacions que en el mateix es tramiten. 

• Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a 

persones en situació de risc d’exclusió. Servei d’intermediació hipotecaria. 

• Prestacions econòmiques i socials de caràcter assistencial i Centre de Dia. 

• Gent gran: Relació amb les associacions de persones majors i gestió del Llar del Jubilats 

i centres de majors. 

• Atenció a les dependències: Gestió dels serveis de menjar a casa i tele assistència. 

Atenció a malalts d’Alzheimer. 

• Integració Social: Gestió del Centre Ocupacional. Atenció a malalts mentals.  

• Pentagrama 

• Promoció del voluntariat. Relacions amb ONGs. 

PROJECTES: Centre de Dia i Residencia persones amb Discapacitat. Punt de Trobada Familiar. 

 

SEGURETAT, IGUALTAT, JOVENTUT I INFANCIA 

• Seguretat ciutadana i emergències: Policia Local, Protecció Civil, extinció i prevenció 

incendis. Autoritzacions governatives i coordinació en matèria de seguretat ciutadana. 

• Ordenació i senyalització del trànsit. Pla Director de Trànsit local. Aparcaments i Servei 

ORA. 

• Dona: Servei d’informació i atenció a la dona i actuacions en matèria de violència de 

gènere. 

• Programes i Plans d’Igualtat i diversitat sexual. Relacions amb Col·lectius LGTBI. 

• Joventut. Promoure activitats i programes juvenils. Gestió de l’Edifici de l’Espai Jove. 

• Voluntariat juvenil. Programes Europeus. Erasmus +.  

• Infància.  

• Gestió Ludoteca. 

• Cooperació 

PROJECTES: Nou Retén Policia Local. Aparcament públic en zona centre ciutat. Escoleta Infantil 

de 0-3 anys. 


