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Mónica Oltra, candidata a la Presidència de la 
Generalitat Valenciana 

COMPROMÍS-MOVE PRESENTA LA SEUA CANDIDATURA MUNICIPAL  A 
L’AJUNTAMENT DE LLÍRIA 

Mónica Oltra i Paco Garcia, defensen el multipartidisme davant les majories 
absolutes i el bipartidisme. 
L'acte que va omplir el bar de la Unió Musical, amb la candidata a la Presidència de la Generalitat, 
Mónica Oltra i el candidat a l'Alcaldia de Llíria Paco Garcia, va reunir a més de 300 persones, les 
quals varen conèixer de primera mà la candidatura municipal i les propostes que la Coalició 
Compromís-MoVe presentarà els pròxims comicis locals per articular el canvi que necessita la 
nostra Ciutat. 

Mónica Oltra: “Ve un temps de 
canvi per Llíria” 
 
Sota el lema “TORNA A SOMRIURE”, Oltra 
va afirmar que està preparada per ser la 
pròxima Presidenta de la Generalitat, però la 
paraula ara la tenen els ciutadans. La 
pròxima legislatura serà la de la democràcia, 
tornarà el protagonisme al Parlament i al 
poble, amb diàleg i cooperació. 
Oltra: “Veig que Compromís pot fer un gran 
paper. Jo veig a Paco Garcia amb moltes 
possibilitats de ser alcalde de Llíria. I seria 
un alcalde de tots i de totes. 



EL PP INCOMPLEIX AMB LES SOCIETATS MUSICALS DE LLÍRIA I DEIXA UN 
DEUTE DE 3 MILIONS 
El Consell de Fabra, decideix ajornar els pagaments pendents de convenis signats amb 
les Bandes de Llíria en 2007 i els prorroga fins al 2021. 

transcorregut 4 anys i ara, vespres d’eleccions, fan una volta més de rosca i s’ajornen fins al 2021. 
 
La xifra total de deute amb les Bandes de Llíria se situa en 3 milions d’euros, 2,1 milions a la Unió 
Musical i més de 900 mil euros a la Primitiva. Els quals han estat ajornats per les dues properes 
legislatures. Distribuïts, comptant l’anualitat de 2015, en: 300 mil euros per any per a la Unió Musical fins 
al 2021; i uns 200 mil euros per any a la Primitiva fins a 2019. 

Segons el portaveu i candidat a 
l’alcaldia de Compromís per Llíria, 
Paco Garcia Latorre, aquesta nova 
reprogramació de pagaments 
mostra el fracàs i la incapacitat del 
PP per complir amb les societats 
musicals de la localitat.  
Els convenis havien d’estar 
liquidats totalment en el 2011, han  

EL CVI PREPARA EL COBRAMENT DE REBUTS PER A 
DESPRÉS D’ELECCIONS AUTONOMICAS I LOCALS 

Compromís denuncia la manipulació dels gestors del PP 
al capdavant del Consorci i l’ús partidista del cobrament 
del rebut en anys electorals. 

El CVI ha vingut variant els períodes de pagament independentment de 
l’any que fora. S’han cobrat rebuts en els mesos de desembre i gener. 
Solament s’ha demorat el pagament més enllà de maig en els anys en 
els quals ha coincidit amb algun procés electoral. Una clara 
manipulació en pro dels interessos partidistes. Com segurament 
passarà ara amb les eleccions autonòmiques i locals. 

El CVI amb els actuals gestors genera desconfiança entre els veïns i desvirtua la filosofia del 
reciclatge, perquè ha duplicat el cost els rebuts, no aplica la màxima de qui més recicla menys paga, ha 
demorat més de 3 anys les finalització de les obres de la planta de Llíria i cada servei que agafa costa 
molt més diners als usuaris. 

El Consell Escolar de l’IES Camp de Túria s’ha dirigit a totes 
les forces polítiques per denunciar el seu malestar per la 
situació en la qual es troben els alumnes en aquest centre 
educatiu de Llíria. 
Així ho assegura el candidat a l’alcaldia de Llíria, Paco Garcia 
Latorre, que ha afirmat que la seua formació política seguirà 
reivindicant la construcció del nou IES Camp de Túria a la 
zona de Mura, en el solar que hi ha destinat i cedit  per 
l’ajuntament des de fa més de 7 anys a la Conselleria 
d’Educació. 

Continuen les crítiques per la precària situació de l’IES i les falses promeses 
fetes pel PP des de l’administració autonòmica i local. 

COMPROMÍS CONTINUARÀ RECLAMANT EL NOU IES CAMP DE TÚRIA 



OLTRA DENUNCIA LES DEFICIÈNCIES I LA 
MANCA DE PERSONAL, MATERIAL, SERVEIS I 
ESPECIALITATS EN L’HOSPITAL DE LLÍRIA 
Compromís qualifica d’electoralista i precipitada 
l’apertura de l’extensió hospitalària. 
La diputada de Compromís i candidata a la Presidència de la 
Generalitat, Mónica Oltra, ha criticat les greus deficiències que 
presenta l’extensió Hospitalària de Llíria després de la inauguració 
precipitada i electoralista realitzada a principi de març pel President 
de la Generalitat, Alberto Fabra. 

Segons el portaveu de Compromís i candidat a l’alcaldia de Llíria, Paco Garcia Latorre, esta revisió era 
imperativa i necessària, s’ha fet Justícia Tributaria, ja que s’estava cobrant uns impostos sobre un sòl 
que no estava desenvolupat, ni tenia una ordenació detallada, al que se li aplicaven uns valors que ni 
eren de mercat ni tenien expectativa de ser-ho. Per això, Compromís va demanar que s’adaptaren els 
valors a la realitat tributaria i es passaren a sòl rústic directament o es revisaren. 

LLÍRIA REVISARÀ l’IBI DE PROP DE 2 
MILONS DE M2 INCLOSOS EN EL PGOU 
La proposta formulada per Compromís 
comportarà una reducció d’impostos als 
propietaris i veïns afectats, passant 
directament a valor rústic 1,1 milió de m2 i 
sotmetre a la resta a una revisió cadastral. 

Oltra, ha assegurat que “el Partit Popular ha estat més pendent d’inaugurar que d’oferir uns bons 
serveis en l’Hospital de Llíria. No és admissible que des del Consell es faça pur electoralisme 
inaugurant ràpidament perquè venen les eleccions sense tindre en compte el servei que s’oferirà als 

Oltra apunta que, “clar que necessitàvem inaugurar l’Hospital de Llíria després 
de tants anys de falses promeses i el temps que ha estat construït i tapiat, però 
s’hauria d’obrir en bones condicions, en funció de poder oferir un bon servei i 
no en funció del calendari electoral perquè Fabra es fera la foto”. 

EL TSJ CONFIRMA CONDEMNA A 
l'AJUNTAMENT LLÍRIA PER ACOMIADAMENT 
IMPROCEDENT DEL CAP DE PREMSA 
El jutjat social número 12 de València va condemnar en 2014 a 
l'Ajuntament de Llíria a readmetre al cap de premsa i protocol 
al que va acomiadar el 31 de juliol de 2013 i li va obligar a 
pagar-li els 22.000 euros dels salaris que va deixar de 
percebre. La sentència considera que l'alcalde, va vulnerar 
drets fonamentals del treballador en el seu acomiadament.  

L'equip de Govern va recórrer aquesta Sentència i ara, el Tribunal Superior de Justícia Valencià (TSJ) 
ha tornat a donar la raó al treballador i ha confirmat la Sentència imposada. 

Segons la regidora de Compromís, Inma Riera Lloret, “la política de personal del PP en aquesta 
legislatura ha estat nefasta i ha comportat diverses sentències i inspeccions de treball per 
incompliment de la legalitat, les quals han obligat a regularitzar diversos llocs de treball ocupats 
incorrectament. Mai en la història de la recent democràcia s'havia condemnat al consistori de Llíria per 
vulnerar els drets fonamentals d'un treballador”. 



Parlem de comerç local i de proximitat 
Divendres 10 d’abril a les 19:30h. “Converses amb vi. Fes un tast amb Compromís” 
Bodega Ca Tino (C/ Duc de Llíria, 68). 
 
Parlem dels nostres Barris 
Dissabte 18 d’abril a les 11:30h. “Fem un vermut al Raval. Converses amb Compromís”. 
Cafeteria La Sucre /C/ Sant Francesc, 46) 
Diumenge 19 d’abril a les 11:30h. “Picadeta a la Vila Vella. Converses amb Compromís”. 
Plaça de l’Esglèsia de La Sang (C/ Major Antic) 
Dissabte 25 d’abril a les 11:30 h.  “Esmorzem al Pic. Converses amb Compromís”. 
Parquet del C/ de l’Aldea Alta 
Diumenge 26 d’abril a les 11:30h. “Fem de les urbanitzacions un barri més. Converses amb 
Compromís”. 
Local Municipal de la Vall de Llíria 

COMPROMÍS PROSOSA ELABORAR 
UN PLA DE JOVENTUT MUNICIPAL I 
IMPULSAR EL CONSELL DE LA 
JOVENTUT DE LLÍRIA 
Vallivana Murgui: «Ha de ser un propòsit 
prioritari el recolzar els moments claus de 
decisió en el procés d’emancipació dels i 
les joves, i fomentar la participació activa i 
plena d’aquesta població que no és més 
que el present i futur que s’ esdevé.» 

Segons l'edil ecosocialista: «Un Pla de Joventut és un projecte marc que diu què s’ha de fer per la gent 
jove d’un municipi en cadascun dels àmbits que els afecten, com s’ha de fer i quan. Aquest treball implica 
reforçar serveis i projectes que ja s’estan duent a terme, i a la vegada, impulsar nous projectes i recursos 
que siguen idonis per a cobrir les necessitats bàsiques del la gent jove. 
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