Llíria, la ciutat que vols.
És la nostra intenció fer propostes en positiu i palpables per millorar la vida a Llíria i als llirians. Et volem presentar un punt de partida i d’encontre, però estem oberts a revisar-les i avaluar-les tant anualment com públicament. El consens i diàleg amb totes les persones implicades és fonamental i està en el nostre ADN.
Com a ciutat mediterrània hem de potenciar els nostres carrers i que la gent passege, aquests fluxos de vianants
és el que fa que entren persones als comerços, als restaurants i volem i necessitem una Llíria viva, dinàmica, emprenedora, amb identitat, segura, atractiva i amb vida als carrers, però respectuosa amb tots i totes.
Hem de treballar perquè a Llíria hi haja ocupació, passen coses positives i il·lusionants. Hem de recuperar els
espais públics, fer-los habitables, inclusius i accessibles per a totes.
Hem de crear nous espais de socialització, la societat ha canviat i les persones ens reunim a altres àmbits que
cal potenciar i millorar per a crear una ciutat del segle XXI (zones esportives, parcs, places, espais per a joves,
carrers per a viure i zones d’aparcament, urbanitzacions amb totes les comoditats i necessitats, etc.).
Llíria està en un moment d’urgències i cal actuar. No podem continuar sent la Llíria dels pegots, de les actuacions
sense planificar. Hem de crear un pla director de necessitats, hem de planificar a 15 anys i si no tenim la capacitat de resoldre els problemes, de tancar-los, aquests continuen latents i no podem centrar-se en altres nous. No
podem avançar com a poble si no sabem el que volem ser.
Com més temps passe la gent a Llíria i als seus carrers, més possibilitats de comprar i gastar-se els diners
a Llíria. Com més prop es gasten els diners de Llíria, més possibilitats i més fàcilment ens retornaran aquests
diners i realitzaran un efecte multiplicador en la ciutat, generant riquesa, ocupació i una major col·laboració amb
les entitats culturals, esportives, festives i socials, a més de seguretat i bullici als carrers.
Volem il·lusionar, necessitem recuperar l’orgull de ser llirians i anem a treballar per fer-la atractiva i acollidora,
per fer-la nostra i per a atraure visitants. Volem treballar, viure i tindre futur a Llíria.
És obvi que no totes les actuacions es poden fer alhora, ni hi ha prou recursos per a aquestes, però caldrà prioritzar i començar a caminar, ja que si el cost d’actuació és elevat, el cost del no projecte encara és molt més.
No ens podem permetre perdre 20 anys més, Llíria necessita una actuació de revitalització urgent i a fons. Llíria
necessita que generem ocupació i riquesa. Llíria, necessita unes urbanitzacions amb serveis bàsics i de qualitat.
No ens podem permetre continuar perdent atracció sobre les i els habitants de Llíria (urbanitzacions o nucli urbà)
o els pobles de la primera àrea d’influència. La primera opció comercial, lúdica i empresarial ha de ser Llíria per a
totes aquestes persones i també per als llirians i llirianes. No podem continuar disminuint els comerços existents,
ni les vendes d’aquests per no haver-hi aparcament, no tindre una oferta comercial i lúdica variada, atractiva i
suficient, no tindre uns carrers i places acollidores, ja que a més genera pobresa i pèrdua de llocs de treball. No
podem permetre’s una evasió de despeses comercials netes anuals cap a altres municipis superior als 20 milions
d’euros.
No ens podem permetre unes entrades a Llíria amb les condicions actuals i sense activitat. És un luxe massa
car per a tots. Necessitem i volem empreses, on poder treballar, on els joves tinguen una oportunitat de futur.
Hem d’engalanar els nostres carrers i façanes, hem de revitalitzar els edificis, hem de crear imatge de ciutat.
Entre tots i totes hem de fer Llíria. Nosaltres estem preparats i tu, t’il·lusiones?
Joanma Miguel
Candidat a l’alcaldia de Llíria

El nostre plantejament de ciutat es basa en 5 eixos principals:
1. UNA LLÍRIA VIVA, AMB OCUPACIÓ I COMERÇ I ACCESSIBLE.
Accessibilitat. Les persones les protagonistes de l’espai públic.
Entenem una ciutat accessible com aquella en que tots aquells elements que la formen faciliten un millor accés i desplaçament. L’atractivitat i seguretat dels accessos a Llíria. L’accés
de les persones i el seu desplaçament per Llíria, amb àrees segures, confortables, adaptades i
atractives i amb disponibilitat d’aparcament a les zones de la rodalia i prop del centre.
Accions prioritàries:
• Realització d’un concurs d’idees de revitalització de la Plaça Major i la unió comercial des
de la Plaça Major amb, la Pl. 9 d’octubre, Pl. Partidors i Pl. General Santes, consolidant un eix
comercial i de serveis de qualitat i on el vianant tinga preferència sobre el tràfic rodat. Pressupost aproximat: 1.000.000€.
• La facilitat de l’aparcament. Condicionament dels aparcaments existents i l’adquisició
d’aparcament nou a la zona centre. Adquisició d’aparcaments i adequació solars. Pressupost
aproximat: 620.000€.
• Millores per als i les vianants, amb la creació d’itineraris segurs a carrers molt utilitzats i
amb dificultats de desplaçament a peu (eliminació de la vorera i creació d’un espai delimitat
per a poder anar caminat, amb carros de bebès, persones amb mobilitat reduïda, etc.). Com
exemple, plataforma única en molts trams del carrer Major. Pressupost aproximat: 300.000€.
• Canviar de carretera a carrer el Duc de Llíria, amb la urbanització de la zona pendent. Pressupost aproximat: 380.000€.
• Engalanament i finalització dels accessos a Llíria i dels nostres carrers i edificis. Finalització de l’accés a Llíria per Benissanó.
• Pavimentació del carrer Puríssima, últim tram, fins al barranc de les Foies.
• L’accés a les urbanitzacions (zona entorn de Sant Vicent). Pressupost aproximat: 250.000€.
• Adequació dels carrers de les urbanitzacions.
• Consolidar l’Avinguda dels Furs i Pla de l’Arc com a eix comercial.
• Adequació dels locals de Vall de Llíria i rehabilitació dels punts de trobada a les urbanitzacions. Pressupost: 100.000€.
• Accés al poliesportiu del canó amb un carril bici en condicions.
• Accés al poliesportiu del canó amb un carril bici en condicions. Pressupost aproximat.
• Accés a les noves tecnologies als polígons.

Altres accions:
• Finalització de l’anell verd i la unió entre Sant Vicent i els tossals de Llíria, per a córrer, anar
amb bicicleta o simplement passejar i anar amb família i amics.
• Adequació del barranc de les Foies com a accés a Llíria per la zona nord Pressupost aproximat.
Aspecte físic de Llíria i els seus edificis.
On considerem els aspectes afegits a l’oferta de Llíria com a ciutat i que aporten un valor patrimonial, turístic i històric.
• Millorar els edificis de Llíria tant privats com públics i amb una il·luminació suficient i adequada. Amb campanyes de millora de les façanes i d’atractiu dels carrers. Millora de la il·luminació i eficiència energètica.
• Creació de zones de passeig urbanes i senyalitzades uniformement, amb una imatge de
Llíria atractiva i amigable. Amb carrers i voreres ben pavimentades. El passeig més curt dins
d’un poble és el més bonic.
Turismes i patrimoni.
La rehabilitació i posada en valor del patrimoni històric. És una de les principals actuacions
per a l’impacte positiu sobre Llíria i l’atracció de turisme. És fonamental l’essència dels centres urbans com a espais multifuncionals. El turisme, patrimoni i comerç ha d’actuar com a
locomotora per a l’afluència de visitants, compradors i veïns als nostres carrers. Per això proposem:
• Restauració dels Trulls de Daüd. Restaurarem i obrirem El Santuari i Termes Romanes de
Mura per a que siguen visitables, creant un Centre d’Interpretació de les mateixes.
• Restauració de la Torre-Portal del Pont del Vidre, obrint el pas a la Vila Vella des del carrer
Andòval i sant Joan de Mata al de Joan d’Àustria.
• Continuarem amb la urbanització dels carres de la Vila Vella i el desenvolupament del
PEPRI.
• Reurbanització de la plaça del fossaret junt a l’Església de La Sang.
• Recuperació dels refugis de la Guerra Civil i junt als altres elements defensius farem un
Museu i Senders de la Memòria.
• Adequació i construcció de Casa Banyuls com a accés a la Vila Vella amb escala mecànica.
Pressupost aproximat: 350.000 €.
• Aposta pel turisme i l’oci vinculats al patrimoni i la cultura que generen activitat econòmica.
• Creació de punts d’informació turística amb la col·laboració dels comerços i establiment
visites guiades programades.

• Impuls d’un projecte d’habitatge turístic en la Vila Vella per dinamitzar el barri i generar
activitat econòmica amb el model d’ALBERGO DIFUSSO.
• Utilització dels edificis municipals ubicats en la Vila Vella per donar vida al barri i activitat
económica.
• Establiment d’un Pla de Millora i Conservació de Patrimoni Arqueològic, Monumental i Etnològic Local.
• Potenciació del LLUM FESTIVAL: Músiques del món per a les nits d’estiu.
• Impuls del FESTIVAL DE PATRIMONI I MÚSICA ANTIGA (DESENLLAÇ) i creació d’una estratègia de posicionament de Llíria com a motor de la música antiga en l’esfera internacional.
• Adquisició d’edificis protegits de Llíria i mitjançant la col·laboració públic privada, la construcció d’hotels i albergs a Llíria (L’Antic Hospital, la Casa Procura). Pressupost aproximat:
300.000 €.
Ocupació, comerç, agricultura i serveis.
• Planificació i construcció del Recinte Firal
• Posada en valor del Comerç de Llíria, afavorint l’especialització, diversitat, atractiu i qualitat.
• Potenciar l’Agència de Desenvolupament Local, reforçant-la i convertint-la en un motor de
noves propostes de treball i captació de noves empreses per al municipi.
• Potenciar el desenvolupament a Llíria de tots els serveis privats necessaris a les empreses
(assessories i gestories fiscals i laborals; gabinets de disseny; centres d’estudi i comercials informàtics; comptabilitat; assegurances; representants de productes; traductors; manteniment
de maquinària; publicitat; etc.).
• Política de col·laboració amb les empreses instal·lades als polígons de Llíria, amb la realització de formació a mida i posterior ocupació de la població formada en estes.
• Creació del CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL amb el teixit empresarial local, persones autònomes, sindicats i ajuntament.
• Impuls del teixit associatiu comercial i empresarial. Col·laborant amb la Federació de Comerç de Llíria i totes aquelles associacions que es constituisquen.
• Creació un CENS de PLANTES BAIXES buides i promoció i facilitació perquè s’implanten
nous negocis.
• Reforma del MERCAT MUNICIPAL per a que continue el punt de venda tradicional.
• Potencició de la Fira Agroalimentària A MOS REDÓ per difondre la gran varietat dels nostres
productes locals i dels seus i les seus professionals.
• Dinamització i consolidació de la FIRA de PRIMAVERA.

• Recuperació del Talent jove de Llíria.
• Millora i diversificació de la formació ocupacional a Llíria i reciclatge professional, i adaptat
a les necessitats del mercat de treball i de les empreses de Llíria.
• Impulsar des de l’Ajuntament la rapidesa i eficiència en la creació d’activitat i llicències.
• Creació d’un viver d’empreses i de servicis en la ST-1 per a afavorir el talent empresarial a
Llíria.
• Impuls, protecció, foment i modernització de les activitats agràries, tant les tradicionals
com sobretot les ecològiques i de futur (oli, melmelades, fruites, reg per degoteig,” etc.).
• Elaboració d’un Pla d’Ordenació i Planificació Agrícola, que tinga en compte la planificació
per cultius i varietats en el marc comarcal, amb funcionament del Banc de terres, en col·laboració amb la Cooperativa de Llíria i el Consell Agrari Local.
• Potenciació i recolzament de projectes que vagen en la línia de distribució de producte
local quilòmetre zero.
• Creació d’una Fira Agrària orientada a la promoció de l’àmbit agrari, tradicions llirianes,
energies renovables i producte ecològic.
• Potenciar la qualitat agroalimentària dels productes de Llíria (amb Denominacions de qualitat o similars, si cal) i la búsqueda amb empreses locals de l’ampliació del seu mercat.
• Realització d’un Pla de conservació/compromís pel territori, creant si cal subvencions per
tal de mantenir el paisatge agrari tradicional, creant la figura de Espai Protegit d’Interés Comunitari.
• Afavorir les infraestructures i activitats de turisme rural. Promoure Llíria com a destinació
turística.
• Col·laboració amb els IES de Llíria per a la implantació de cicles formatius amb demanada
laboral necessària a Llíria i la Comarca.

2. UNA LLÍRIA PER A FORMAR-SE I GAUDIR.
Accions prioritàries:
• Màxima prioritat, però de competència no municipal: construcció del nou IES Camp de Túria
i del nou col·legi a Llíria.
• Posada en marxa de la XARXA D’ESCOLETES INFANTILS MUNICIPALS i construcció una Escoleta de 0 a 3 anys a la zona de l’Estació.
• Escola d’Adults i Escola d’Idiomes que es situarà a l’antic IES Camp de Túria.
• Planificació i construcció del Poliesportiu el Canó. Amb instal·lacions adequades al segle
XXI (Pistes d’atletisme, Rocòdrom, anell ciclista i de BMX, pistes d’Skate, adequació de les pistes actuals,...).Inversió prevista en 4 anys: 1.000.000€.
• Pavelló Pla de l’Arc: Cobrir i ampliar les pistes. Inversió: 400.000 €.
• Adequació de Ca Porcar, per a restaurant i espai juvenil, amb sales de gravació, zones de
creació artística, i de relació de gent amb zona wifi. Pressupost aproximat: 450.000 €.
Altres accions:
• Ampliació de la Xarxa de Biblioteques: Sala d’Estudis a l’Avinguda dels Furs.
• Palau de Justicia: parking del multiusos.
Educació, biblioteques i política lingüística.
• Impuls d’un CONSERVATORI dins de la xarxa de la Generalitat, públic i gratuït.
• Impuls i continuació amb el programa XARXA LLIBRES.
• Sol·licitud de l’ampliació de l’oferta de l’Escola Oficial d’Idiomes amb més grups i més idiomes.
• Optimització de l’ús de les instal·lacions municipals com ara el Conservatori amb la fi de
traure-li major rendiment, utilitat i servei mitjançant la signatura de convenis de col·laboració
amb entitats musicals, culturals o artístiques.
• Impuls de la creació d’ERASMUS + i beques d’especialització musical.
• Foment de les activitats del Conservatori de Música en coordinació amb Cultura i Turisme.
• Impuls de noves edicions de la Revista LAURO, beques d’investigació i altres publicacions
culturals d’àmbit local.
• Estudi la creació d’un nou Arxiu Municipal, amb noves tecnologies i espai suficient per a tot
el fons documental municipal.
• Seguir amb les exposicions temàtiques i recuperació de fons documental i fotogràfic de
Llíria.

• Promoció de 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 municipal
s’emeta com a mínim en valencià.
• Potenciació de la celebració d’esdeveniments comarcals de promoció de la nostra llengua
i cultura del nostre poble com ara les Trobades d’Escoles en Valencià, Aplec Camp de Túria o
qualsevol altra modalitat.
• Promoció de la retolació en valencià de comerços i empreses, així com realització
campanyes d’ús del valencià al municipi.
Esports.
• Realització d’un PLA DIRECTOR ESPORTIU, amb previsió de futur, per a la ubicació de les
noves instal·lacions esportives.
• Potenciació de l’esport escolar i dels jocs tradicionals. Competicions locals, Comarcals.
• Potenciació del 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.
• Impuls d’una Plataforma online per a la reserva d’instal·lacions esportives municipals.
• Donar suport a les diverses associacions i entitats esportives de la nostra ciutat.
• Dotar els nous barris d’espais verds amb zones lúdiques-esportives.
• Seguir amb les 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.
• Proposta a la Conselleria d’Educació l’ús dels espais esportius en els centres educatius
fora de l’horari lectiu.
• Donar suport als i les nostres esportistes d’elit que ens representen fora de Llíria.
• Impuls les cites esportives d’àmbit nacional i realitzarem Campus Esportius a l’estiu.
• Adequació de les instal·lacions de la piscina descoberta i del Pavelló Vell per a la pràctica
de l’esport escolar i de clubs.
• Impuls de 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.
• Impuls de l’activitat esportiva en la tercera edat i la creació d’activitats amb fisioteràpia
geriàtrica, per a millorar les aptituds funcionals, psicològiques i psicomotrius.
• Donar suport als esdeveniments impulsats per les entitats esportives de Llíria.
• Dotació els parcs públics amb equipaments saludables per a fer exercici.
• Impuls de l’esport femení.

Cultura i memòria històrica.
La cultura és un eix fonamental a la vida del poble i així ho demostren les nombroses associacions culturals que tenim, i que hem de potenciar dotant-les de seguretat i continuïtat per
tal garantir que la seua tasca es continue. Però, cal també donar a conèixer altres disciplines
artístiques, altra manera d’entendre l’art. Per a nosaltres la cultura no sols ha de ser un producte d’entreteniment si no una eina de transformació.
• Coordinació d’ una Agenda Cultural Municipal unitària entre l’ajuntament i les diferents
entitats culturals, musical i artístiques locals.
• Col·laborarem en les Societats Musicals de Llíria com a element vertebrador de la dinamització sociocultural local.
• Potenciar i adequar el Teatre Municipal de la Llar del Jubilat per a la realització d’espectacles.
• Impuls de la creació d’un CONSELL MUNICIPAL DE LA CULTURA, PATRIMONI I TURISME
com a òrgan assessor del municipi.
• Foment del VOLUNTARIAT CULTURAL que col·labore en la conservació i difusió del nostre patrimoni.
• Unes FESTES LOCALS PARTICIPATIVES a través de la creació d’una Comissió de Festes.
• Reforçar el FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES: teatre i dansa omplint els carrers convertint-se en la millor opció cultural a la primavera i l’estiu.
• Continuar potenciant la música i els artistes valencians i valencianes a través de cicles
de música com el CICLE COMARCAL DE MÚSICA EN VALENCIÀ OVIDI MONTLLOR.
• Potenciar l’oficina d’ús del valencià i els cursos de valencià. Col·laborant amb diferents
entitats i crear premis per a la seua promoció en diferents àmbits ( falles, comerç, joventut,
educació).
• Recuperar el programa de “CINEMA A L’ESTIU” per gaudir del setè art.
• Celebració de la commemoració 9 OCTUBRE, Dia del Poble Valencià, amb diverses activitats culturals que potencien i que visibilitzen la riquesa cultural del nostre territori: música,
literatura, xarrades. I també promourem la continuïtat dels Premis Jaume I de la Vila de Llíria.
• Dotar a Llíria d’un MUSEU ETNOLÒGIC I DE LA MEMÒRIA que conserve les nostres
tradicions a l’edifici dels Trulls de Daüd en el C/ de la Venta.
• Posar en valor el nostre PATRIMONI RURAL I HIDRÀULIC com ara la Casa de Camp,
bodegues, aljubs i antics camins.
• Potenciar i revitalitzar la Fira Tradicional de Sant Miquel i la Fira i Festes de Primavera.
• Impuls dels treballs del Comissionat de Memòria Històrica Local.
• Creació d’una beca d’investigació per recuperar la documentació i testimonis orals de
persones exiliades.

• Construcció d’un monòlit en record de les víctimes afusellades en el Cementeri
Municipal.
• Continuar commemorant el Dia 28 de març en record de les víctimes del franquisme
i desenvolupament jornades, seminaris, treballs audiovisuals i exposicions sobre Memòria
Històrica.
3. UNA LLÍRIA INCLUSIVA
Accions prioritàries:
Centre complet d’atenció a les persones amb diversitat funcional a Villa Ángeles que compte
amb:
• Taller Pentagrama per a persones amb malalties mentals
• Centre Ocupacional Municipal
• Centre de Dia per a persones amb diversitat funcional
• Residència per a persones amb diversitat funcional
Centre d’Atenció a la Infància i Adolescència a Villa Ángeles que compte amb:
• Punt de Trobada Familiar
• Centre de Dia de protecció d’infància i adolescència
• Parc Multiaventura
Centre Integral de Persones Majors (reforma de la Llar de les Persones Jubilades). Un servei
més professional i especialitzat per als nostres majors amb:
• Activitats físiques: Gimnàs de manteniment. Gimnàstica de rehabilitació, taixí, grup de relaxació, grup de passeig, petanca, canut, aeròbic adaptat per a persones majors...
• Activitats d’estimulació mental i cultural: Taller per a l’estimulació de la memòria, taller de
comunicació i habilitats socials, grup de teatre, balls de saló, jocs de taula, cursos d’informàtica, conferències, taller d’escriptura i de premsa, excursions i eixides culturals.
• Atenció física, psíquica i social personalitzada: Consulta psicològica, atenció psicològica
individualitzada, consulta de fisioteràpia, rehabilitació, massatge terapèutic, podologia, informació i orientació social.
• Atenció de la imatge personal: Perruqueria, manicura, tractaments facials, depilació facial i
corporal, etc.
• Reubicació de Serveis Socials al centre de la ciutat.
Altres accions.
• Construcció d’un Centre Social.
• Impuls de places públiques per a Centre de Dia per a persones majors.
• Impuls de la creació de vivendes tutelades per a persones amb diversitat funcional i per a
dones víctimes de violència de gènere.

Persones majors.
• Impulsar el cohousing per a persones majors, mesures que eviten l’estada en residències
que cal que siga l’última de les opcions.
• Portar el SAD (Servei d’Ajuda a Domicili) i el SAD de la dependència a les urbanitzacions.
Diversitat funcional.
En aquest apartat hem d’abordar diferents col·lectius amb diferents necessitats.
• Fomentar itineraris laborals individualitzats.
• Personalitzar el programa per a persones amb malalties mentals i ampliar-lo.
• Impulsar l’acreditació de Centres d’Atenció Primerenca.
• Un Ajuntament amb una mirada transversals que genere programacions d’oci inclusiu.
Famílies, infància, adolescència i joventut.
• Seguir impulsant un programa d’oci en família.
• Creació d’una Escola de Pares i Mares.
• Seguir impulsant la creació d’un Consell d’Infància i Adolescència.
• Creació de la figura de l’Agent Tutor.
• Seguir impulsant tallers i programes per abordar l’absentisme escolar.
• Ampliar el programa de Corresponsals juvenils.
• Assentar el programa d’oci nocturn.
• Seguir impulsant la Comissió de protecció de la infància i l’adolescència.
• Realitzar un Pla d’Infància i Adolescència.
• Realitzar un Pla de Joventut.
Serveis Socials.
• Complementar la Renda d’Inclusió amb més itineraris i tallers personalitzats.
• Seguir impulsant la Llei de la Dependència per reduir al màxim la llista d’espera.
• Impulsar l’acció comunitària com a eix central del departament de Serveis Socials
• Impulsar el voluntaritat.
• Seguir desenvolupant programes de cooperació internacional.
• Impulsar el Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social.
Igualtat.
• Abordar un Pla d’Igualtat Municipal de treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Llíria.
• Seguir implementant el Pla d’Igualtat Municipal.
• Ampliar el programa de sensibilització i prevenció de la violència de gènere als centres
educatius.
• Impulsar un programa de diversitat sexual als centres escolars.
• Implementar la perspectiva de gènere en totes aquelles accions de l’Ajuntament.
• Crear un Mesa Interdisciplinar contra la Violència de Gènere.
Habitatge.
• Endreçar la situació de l’habitatge municipal de Llíria!, i establir una xarxa d’habitatges
d’emergència per a casos que puntualment ho necessiten.

4. UNA LLÍRIA SOSTENIBLE.
Accions prioritàries:
• Clavegueram a les urbanitzacions amb contribucions especials amb pagament a 5 anys i
una reducció del cost del 10%.
• Regeneració del Centre Cívic el Prat com a zona d’esplai i oci. Concurs d’idees perquè la
ciutadania puga determinar l’ús d’aquest pulmó de Llíria de manera consensuada.
• Estudi d’abastiment d’ aigua potable en totes les urbanitzacions i nuclis de població.
• Ampliació de punts verds, bases de contenidors i recollida de reciclatge municipal.
Inversió: 100.000€.
• Ampliació de l’horari de l’autobús urbà.
• Anell verd Periurbà. Una senda verda que connecte els barris alts de la ciutat amb els tossals i l’estació. Inversió: 450.000€.
• Eliminació de cactus als tossals. Inversió: 900.000€.
• Regularització de colònies felines i esterilització. Creació d’un refugi municipal.
• Desenvolupar i millorar el PARC DE SANT VICENT i sol·licitar declarar-lo Parc Natural Municipal, així com posar en marxa el Pla Especial de “La Concòrdia”. Posarem en valor i potenciarem els PR (SENDES) DE LA CONCÒRDIA.
• Creació de zones medi ambientalment acollidores en la rodalia de Llíria, amb la plantació
d’arbres i eliminació de l’aspecte degradat, com la zona de les mines. Pressupost aproximat:
50.000 €.
Altres accions:
• Afavorir el transport públic urbà, ecològic, amb bicicleta i a peu.
• Implantar el programa per a COMPARTIR COTXE.
• Dissenyar el Parc de Mura per a convertir-lo en un pulmó verd de Llíria i zona d’oci i esbarjo
amb diferents espais i activitats.
• Recuperar la Costa Revessa com accés peatonal i turístic al Monestir de Sant Miquel i al
Poblat Iber del Tossal.
• Impulsar la conservació de l’àrea forestal i arqueològica del Sant Miquel, El Pic, La Torreta i
Santa Bárbara.
• Impulsar el Programa Europeu “Per una energia sostenible local”, Pacte d’Alcaldies, realitzant una auditoria energètica i un PLA MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA.

• Qualitat medi ambiental, no sols creant condicions favorables amb més arbres i plantes,
sinó minimitzant els aspectes irritants de l’entorn, ara com la neteja dels carrers i el soroll
(instal·lació de paviment antisoroll).
• Controlar els nivells de contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
• Organitzar campanyes d’Educació ciutadana dins dels Plans de Gestió de Residus, educant
per a reduir, reutilitzar i reciclar.
• Apostar per una jardineria el més ecològica possible, evitant l’ús d’herbicides i insecticides
als parcs i jardins públics.
• Habilitar PARCS CANINS al terme municipal.
• Posar en pràctica el PLA MUNICIPAL DE MOBILITAT SOSTENIBLE que prioritze els vianants i
l’ús de la bicicleta.
• Portar endavant un programa de CAMINS ESCOLARS SEGURS per a millorar l’entorn i la
mobilitat i l’autonomia infantil.
• Crearem nous carrils ciclopeatonals que connecten el poble amb les urbanitzacions.
5. UN AJUNTAMENT EXEMPLAR.
L’administració, ha de ser la impulsora, catalitzadora i coordinadora de tot el Pla de ciutat.
Sense la participació decidida de l’Ajuntament tot és més difícil. Pel que si volem gestionar, cal
tindre preparada, motivada i ben organitzada l’estructura interna administrativa.
• Revisió i simplificació de la burocràcia. Ajuntament més proper, que siga de tots i per a tots.
• Potenciar en el que es puga l’administració única i amb mitjans telemàtics Implicar als Llirians en la pressa de decisions i els projectes municipals.
• Motivació i creació d’un ajuntament del Segle XXI.
• Brigades 48 hores, per a resoldre les actuacions d’obres, jardineria, electricitat, residus
més senzillament i eficaçment.
• Una administració participativa. Pressupostos Participatius amb una inversió de 200.000€
dividits en tres zones (Zona A, Zona B i Urbanitzacions).
• Pla Director de Correus.
• Fer de la participació una eina de comunicació útil entre ajuntament i ciutadania. Convocar als CONSELLS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Sectorials que recollisquen les necessitats i
inquietuds de la ciutadania, les propostes dels quals es portaran als òrgans que corresponga.
• Potenciar AUDIÈNCIES PÚBLIQUES sobre temes d’interès general dels càrrecs públics, com
explicar els pressupostos, plans d’acció, programes, etc..

• Fer ús dels mitjans electrònics com a eina de comunicació amb les ciutadanes i ciutadans,
com ara la pàgina web municipal, les xarxes socials i els e-mails, que emprarem com a fòrum
de participació i consulta.
• Implantarem el PORTAL DE TRANSPARÈNCIA municipal.
Hisenda.
• Establir facilitats en el pagament d’impostos i taxes municipals amb millores fiscals com
ara el fraccionament i/o l’ajornament.
• Implantar l’1% Cultural en la contractació Pública.
• Establir mecanismes fiscals per reactivar l’economia local, l’activitat comercial i l’empresarial. Establirem ajudes o bonificacions per a empreses i autònoms que s’instal·len a Llíria i/o
generen ocupació.
• Bonificar l’impost de circulació a vehicles elèctrics o híbrids que contribuisquen a minimitzat la petjada de CO2 i el canvi climàtic.
• Posar em marxa contractacions centralitzades per racionalitzar les despeses i generar
estalvis.
• Regularitzar i actualitzarem les ordenances fiscals municipals.
Administració i seguretat.
• Realitzar una revisió de la Relació de llocs de Treball, optimitzant els recursos humans de
que disposa l’Ajuntament.
• Establir un acord amb els agents socials per al desenvolupament de la Carrera Professional
i la implantació d’un Pla d’Igualtat corporatiu.
• Convocarem les Ofertes d’Ocupació pendents i les que es deriven de noves vacants, així
com actualitzarem les borses de treball.
• Seguir amb els Plans d’Ocupació Local i totes aquelles ajudes i programes de formació i
ocupació pública (T’Avalem, Tallers Ocupació, Escoles Taller, EMPUJU, ENCUJU, etc..).
• Finalitzar la construcció i equipament del Nou Retén de la Policia Local en el Pla de l’Arc.
• Consolidar la plantilla de Policia Local i reforçarem el servei de Policia Rural i Medi
Ambient, així com els mitjans tècnics per a millorar la Seguretat Ciutadana.
• Fomentar una POLICIA DE PROXIMITAT així com l’especialització de la Policia Local en
delictes contra la violència masclista, delictes d’odi i la protecció de menors.
• Desenvolupar un PLA DE TRÀNSIT LOCAL, tant en el casc urbà com en les urbanitzacions.

• Ubicar una oficina de Policia Local permanent en els baixos de Ca la Vila amb personal de
Segona Activitat
• Col·laborarem en la construcció i implantació del nou Palau de Justícia, el Punt de Trobada
Familiar i la nova Oficina de Víctimes del Delicte a la zona de FATEX
• Potenciarem el voluntariat en Protecció Civil i actualitzarem els Plans Municipals de Protecció Civil, emergències i seguretat.

