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PLA EDIFICANT 
El Pla Edificant farà realitat 8 projectes a Llíria com 
la construcció del nou IES Camp de Túria i un nou 
CEIP nº 3 a Mura. La Conselleria ha donat llum verda 
a més de 7,6 milions d’euros en inversió per a centres 
educatius en Llíria. Es remodelaran i milloraran els 
dos Instituts i els dos col·legis públics. 

Iniciats els treballs arqueològics en Mura per als 
vials dels 2 Centres Educatius Nous.

CENTRE DE DIA I RESIDENCIA 
DIVERSITAT FUNCIONAL
Llíria comptarà amb un centre de Dia i Residència 
per a persones amb Diversitat Funcional.

El centre comptarà amb 60 places i es farà una 
inversió de prop de 2 milions d’euros.

NOU RETEN POLICIA LOCAL
Compromís-Move aconsegueix que Llíria puga tindre 
un Nou Reten de Policia Local. L’Ajuntament invertirà 
700 mil euros en una moderna Central de Policia que 
continuarà estant situada en el carrer Pla de l’Arc.



    

 Punt deTrobada 
 Familiar: 

Igualment, Llíria comptarà
 amb un punt de trobada familiar 

i les famílies no hauran
 de desplaçar-se fora 

de la Comarca.

 

Noves Oficines Víctimes 
del Delicte: 

La Conselleria de Justícia ha 
elegit la nostra Ciutat per 

ubicar este nou servei a les 
víctimes del delicte.

NOU PALAU DE JUSTÍCIA
Llíria confirma la cessió dels terrenys per al Nou Palau de Justícia en el Pla de l’Arc. L’Ajuntament ha 
cedit una parcel·la de 2.050 m2 i es farà una inversió de 17 milions d’euros en el Pla de millora  
d’Infraestructures Judicials.

ACCÉS SANT MIQUEL

L’accés al Tossal de Sant Miquel rep 
una inversió de 835.000 euros. 

La proposta de Compromís-Move 
de millorar els accessos als tossals 
i crear un anell verd en la Ciutat 
comencen a ser una realitat.



RE INDUSTRIALITZACIÓ

Llíria recupera l’impuls empresarial i arranca el motor industrial. Les polítiques 
industrials de la Generalitat i de Compromís al Consell situen a la capital del Camp 
de Túria com a punt d’atracció de noves inversions i empreses.

4 noves grans multinacionals:

Power
Electronics

Pinturas
Montó AOM Conforama

OCUPACIÓ

Les polítiques impulsades per Compromís-Move han facilitat la incorporació al mercat 
laboral a multitud de persones aturades. L’atur es redueix un 30% en 4 anys.

LES XIFRES

700 
Llocs de treball

5’4 
Milions d’euros 
en programes 

d’ocupació

1200 
Persones 

inscrites en 
el fòrum Llíria 

T’Ocupa



SANITAT UNIVERSAL

L’hospital de Llíria incorpora 
nous serveis com ara 
Urgències Pediàtriques. 
Compromís continua reclamant 
Maternitat a este centre sanitari. 

   REPARACIÓ I JUSTÍCIA
 
Des de la Coalició hem apostat per 
la creació del Comissionat de 
persones Expertes en Memòria 

Històrica, s’ha eliminat  
simbologia feixista-fran-
quista a la localitat i 
desenvolupat seminaris,  
xerrades, conferències, 
exposicions i la 1ª Jornada 
de Memòria Històrica.

  COMERÇ DE PROXIMITAT 

Hem fet una aposta 
ferma pel  
comerç local, amb 
noves col·laboracions 
amb la Federació del 
Comerç, senyalització 
comercial i creació 
de la nova FIRA DE LA 
PRIMAVERA.



CAMINS

Manteniment, renovació i millora de 
centenars de quilòmetres de camins 
i pistes rurals.

Re-pavimentació de noves pistes agrícoles.

Adquisició de nous tractors, segadores i anivelladora per a 
la Brigada de Camins.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Hem posat en marxa per primera 
vegada a la localitat un mecanisme 
de participació ciutadana que 
permet que les veïnes i veïns de Llíria
s’involucren en la presa de 
decisions respecte a l’execució dels
pressupostos municipals, els 
Pressupostos Participatius.

Dos dels tres projectes triats ja s’han
executat: 

Instal·lació de nous bancs a la zona de  
l’avinguda dels Furs. 

“El Bosc de la Benvinguda”.  La plantació d’un 
arbre per cada xiquet o xiqueta 
nascuts durant l’any 2017.

Pròximament s’iniciarà la tercera de les     
propostes guanyadores, les millores en 
la urbanització Sant Vicent.



CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA

RESIDUS SÒLIDS URBANS

Adquisició de dos nous camions RSU.

Adquisició i renovació de nous 
contenidors.

Campanyes per a l’eliminació d’aboca-
ments incontrolats al terme municipal.

Preparació de bases per ubicar “Punts 
nets” en diverses urbanitzacions.

Manteniment servei “porta a porta” 
recollida deixalles i mobles vells.

Hem modificat l’Ordenança 
d’Abocaments d’Aigües Residuals.

Aprovació del Reglament de 
la Gestió del Servei de Clavegueram local 
(casc urbà, urbanitzacions i industrial).

En tramitació el Pla de Manteniment de 
Clavegueram i la redacció del Pla Director 
de Sanejament.

Iniciats els treballs per elaborar un Pla 
d’Acció que regularitze el proveïment 
d’aigua potable en les urbanitzacions del 
terme municipal.



SOM CULTURA
 La culminació del projecte de “Meravelles llirianes” i l’inici del Centenari de 
La Sang com a “Monument Nacional”, marquen l’activitat Cultural i Turística 
de la ciutat en l’últim any.

RECUPERANT PATRIMONI 
Des de la Regidoria de Patrimoni s’ha aconseguit fer una Inversió d’1,1 milions a través de 
Fons PO FEDER Europeus en les Termes Romanes i Trulls de Daüd, 
així com actuacions diverses en la recuperació Torre-Muralla 
Pont del Vidre i Poblat del Castellet de Bernabé. Declaració de 
Nous BICs com Poblat Íber Mont-ravana, 
Campana Foc de La Sang, 
Termes Romanes i Patrimoni 
Humanitat de la UNESCO 
la “Pedra en Sec”.

12 TREBALLS HÈRCULES

La Ciutat comptarà en 
breu amb una 
“reproducció mimètica” 
en tamany original del 
mosaic romà que serà 
punt d’atracció turística a 
Ca Porcar.

           CANDIDATURA 

Llíria Ciutat Creativa de la 
Música UNESCO, un nou 
projecte per desenvolupar 
la col·laboració i intercan-
vis creatius entre músics 
de Llíria i la resta del món.

             PONT DE VIDRE

La urbanització d’este espai 
urbà de caràcter històric 
reforçarà i complementarà 
l’importantíssim llegat històric 
i monumental de la ciutat de 
Llíria i contribuirà a la 
recuperació i revitalització del 
nucli històric: la Vila Vella de 
Llíria.



TURISME D’EMOCIONS I NOUS FESTIVALS

Propostes en curs: Re-urbanització de la plaça de l’entorn 
de La Sang, rehabilitació de Ca Porcar, Refugi i Col·legi Sant 
Vicent.

Hem rebut per part de l’Agència Valenciana de 
Turisme la distinció de “MEDITERRANEW MUSIX”.

                FESTIVALS 

Llíria s’ha situat en l’esfera 
internacional com atractiu 
turístic, ampliant la seua 
oferta de festivals com el 
“LLUM Festival (Músiques 
del món)” i el nou 
“DESENLLAÇ: Old Music 
Festival”.

            LLÍRIA ESCÈNICA 

El Festival d’Arts Escèniques 
al carrer es consolida com 
una de les millors opcions 
culturals a l’estiu. El teatre i 
la dansa omplin els carrers 
d’espectacles per a totes les 
edats i gustos.

           FAMAFEST
EI primer Festival de 
Famílies i Mascotes de 
Llíria. La gran festa dels 
animals que busca 
conscienciar sobre el 
tracte amb els nostres 
animals de companyia.



IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

PLA MUNICIPAL 
D’INCLUSIÓ
I COHESIÓ SOCIAL

Esta iniciativa 
persegueix 
erradicar les 
desigualtats 
existents en el 
municipi amb la 
lluita contra la 
vulnerabilitat de 
diferents 
col·lectius 
locals.
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MAJORS ACTIUS!
SALUT MENTAL

SETMANA
LGTB+

Hem multiplicant
x4 el pressupost 
dedicat a l’àrea social 
i els i les professionals 
dedicades a millorar la 
vida de les persones.

Reducció de la llista d’espera 
de dependència de 4 a 1 any, 
tot i doblar les sol·licituds.

PLANS 
CONTRA

 LA POBRESA
ENERGÈTICA



Hem creat un itinerari de participació infantil i juvenil a través dels 
corresponsals juvenils i el Consell Municipal de la Infància.

Programació d’oci alternatiu estable per a l’adolescència i la infància.

Impuls de les polítiques d’igualtat de manera transversal i 
integral.  
Un Ajuntament amb les ulleres violeta posades.

TALLERS

OCI
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TEATRE

EXPO JOVE

GIPSY
FLOW
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