
l’Almodí
Acord de

Un govern de cooperació per a una Llíria del segle XXI

                                                                    Legislatura 2019-2023



Per primera vegada en la història de la nostra ciutat, el         
passat 26 de maig els llirians i llirianes van decidir donar-li 
continuïtat a un govern progressista i d’aquesta manera       
enllestir la transformació que necessita el nostre municipi de 
manera urgent.

Des de la generositat, l’experiència apresa a l’anterior   
legislatura i la vocació de servei públic, les persones 
sotasignats ens comprometen a dotar a Llíria de les 
infraestructures educatives i socials que la nostra ciutat 
necessita per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Així 
com aprofundir en la transformació cap a una ciutat més 
sostenible, connectada i equilibrada i una societat inclusiva, 
igualitària i solidària.

Per a fer-ho possible, PSPV-PSOE i Compromís-MoVe, signem 
aquest acord com a punt de partida de les polítiques a 
desenvolupar pel govern, comprometem-nos a impulsar el 
compliment d’aquests objectius a través de les nostres 
representants a l’Ajuntament de Llíria. A valorar el treball dels 
últims temps i desenvolupar i finalitzar tots els projectes 
iniciats. Un govern amb lleialtat i cooperació entre les 
diferents regidories amb una nova dinámica de treball que 
genere confiança.  Amb una metodologia de treball que 
permeta a la ciutadania fer un seguiment dels nostres 
compromisos amb la màxima transparència.

Perquè som la il·lusió i l’esperança de moltes veïnes i veïns.
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EIX 1Territori, Sostenibilitat i 
Emergència Climàtica

    • Desenvolupar el sistema de clavegueram per cesar la 
contaminació dels aqüífers.

    • Posar en marxa un Pla de Sostenibilitat de la ciutat que 
aborde la manera en què ens movem i com està connectada la 
ciutat (mobilitat), el consum energètic que realitzem i les 
alternatives renovables, etc.

    • Portar endavant projectes urbanístics tant al nucli urbà 
com a les urbanitzacions amb perspectiva sostenible i de 
gènere. Prioritzar la dotació de serveis mínims a les 
urbanitzacions i el concurs d’idees de la Plaça Major.
 
    • Prioritzar la reducció de producció de residus i afavorir el 
reciclatge. Ampliació de punts verds i bases de contenidors, 
bases de contenidors i recollida de reciclatge municipal.
 
    • Abastiment d’aigua potable en tots el nuclis.

    • Regularització de colonies felines i esterilització. Creació 
d’un refugi municipal. 

    • Ampliació de l’horari de l’autobús urbà.

Regidoria: Territori, Sostenibilitat i 
Emergència Climàtica

Competències: Cicle de l’aigua, planejament i gestió 
urbanística (projectes urbans i urbanitzacions), Brigada de 
Camins, Mobilitat, RSU, Reciclatge, Benestar Animal.
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EIX 2Rescatar i cuidar persones

    • Impulsar la construcció d’un Centre de Dia i Residència 
per a persones amb diversitat funcional, així com la posada en 
marxa d’habitatges tutelats.

    • Transformar la Llar de persones Jubilades en un Centre 
Integral de persones Majors ampliant les prestacions i serveis 
actuals.

    • Transformar Villa Ángeles en un Centre de Protecció de la 
Infància reubicant el Centre de Dia d’infància així com el Punt 
de Trobada Familiar.

    • Reubicar el Taller Pentagrama a Villa Ángeles ampliant  
activitats i horari.

    • Desenvolupar un programa d’acció comunitària.

    • Desenvolupar el Pla Municipal d’inclusió i Cohesió Social.

Regidoria: Polítiques Inclusives i Salut

Competències: Serveis Socials, Protecció d’Infància i Adoles-
cència, Dependència, Majors, Diversitat Funcional, Voluntariat 
i Salut.
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EIX 3Economia Sostenible

    • Desenvolupar el projecte del Mercat Municipal.

    • Desenvolupar el projecte de itineraris laborals per als 
col·lectius desfavorits.

    • Crear Aparca Llíria.

    • Desenvolupar els tres eixos comercials de la ciutat: Pla de 
l’Arc, Duc de Llíria i eix des de la Plaça Major fins a General 
Santes.

Regidoria: Economia Sostenible

Competències: Comerç, ADL, Ocupació, Consum, Mercats i 
Salut Pública.

EIX 4Seguretat Ciutadana

    • Finalització del Nou Retén de la Policia Local en el Pla de 
l’Arc. 

    • Consolidar la plantilla de Policia Local i reforç  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.

Regidoria: Seguretat Ciutadana

Competències: Protecció Civil, Patrimoni i Policia.
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EIX 5Bon Govern i Modernització

   • Posada en marxa una Oficina d’Atenció a la Ciutadania del 
SXII.

Regidoria: Bon Govern i Modernització

Competències: Modernització, Noves Tecnologies, Comunica-
ció, OAC i Transparència.

EIX 6Habitatge

    • Pla Municipal per erradicar l’habitatge precari.

Regidoria: Habitatge

Competències: Protecció legalitat, llicències, ocupació viària 
pública i habitatge.
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EIX 7Cultura

    • Restauració de les Termes de Mura i obertura immediata 
(obert per obres!).

    • Adequació de la Casa Banyuls i connexió amb la Vila Vella. 
Inversió: 700.000€.

    • Impuls dels Programes PO FEDER patrimoni històric.

    • Habilitació Ca Porcar i Espais Culturals.

    • Ciutat Creativa de la Música UNESCO.

    • Festivals i Fires.

    • Impuls d’habitatges turístics i hospedatge.

    • Consells de Participació i Voluntariat cultural.

Regidoria: Cultura

Competències: Gestió i Promoció Cultural, Patrimoni Històric 
Artístic, Memòria Històrica, Música, Turisme, Promoció Valen-
cià, Fires i Festes
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EIX 8Protecció dels entorns 
naturals

    • El Coto de Izquierdo/La Buitrera: Paratge Natural Munici-
pal.
 
    • Pla Director del Parc de Sant Vicent. 

    • Anell Verd Periurbà. Una senda verda que connecte els 
barris alts de la ciutat amb els tossals i l’estació. 

    • Eliminació del cactus dels tossals.

    • Banc de terres

Regidoria: Protecció dels entorns naturals

Competències: Agricultura, Brigada Municipal de jardins, Medi 
Ambient i Neteja Viària

EIX 9 Educació en Valors

    • Impulsar la construcció del nou IES Camp de Túria i Col·legi 
a Mura. Trasllat de l’Escola d’Adults i Escola d’Idiomes a l’antic 
IES. 

    • Construcció d’una Escoleta Municipal

    • Ampliació de les dotacions esportives al Canó i al Pavelló 
Pla de l’Arc.

    • Desenvolupar itineraris de participació des de la infància 
dins l’edat adulta. Seguir impulsant el pressupostos 
participatius. 
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    • Desenvolupar projectes per combatre l’absetisme escolar. 

    • Ampliació de la  Xarxa de Biblioteques: Sala d’Estudis en 
Avinguda dels Furs.
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Regidoria: Educació en Valors

Competències: Educació, Joventut, Adolescència i Infància, 
Esports, Participació, Cooperació,  Xarxa Municipal de Biblio-
teques, Conservatori i Escola de Dansa.

EIX 10Serveis

    • Posada en marxa del servei de Brigada 48h.

    • Oficina Tècnica de Projectes i Plecs.

Regidoria: Obres i Serveis

Competències: Obres, Serveis Municipals, Brigada d’Obres i 
Neteja d’Edificis. Oficina Tècnica de Projectes i Plecs.
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EIX 11Interior

    • Revisió de la RPT.

    • Simplificació de la burocràcia. 

    • Una administració propera i motivada.

    • Contractació amb perspectiva de gènere i sostenible.

Regidoria: Interior

Competències: Hisenda, Intervenció, Gestió Tributària i 
Tresoreria, Contractació i Serveis Jurídics, Recursos Humans.

EIX 12Feminismes

    • Seguir posant en marxa les mesures del I Pla d’Igualtat i 
elaborar el II Pla d’Igualtat en 2020.

    • Elaborar un Pla d’Igualtat per a treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament de Llíria.

Regidoria: aquesta competència anirà delegada d’aquella 
persona que ostente l’alcaldia, per tant de donar-li la visibilitat 
i la transversalitat necessària.

Competències: Igualtat
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    • Proposta de distribució

Davant els resultats obtinguts en les eleccions del 26 de maig que fan pales la 
necessitat d’un govern d’esquerres, progressista i de cooperació, per això existi-
rán la figura dela l’Alcaldia i de la Vicealcaldia que visualitze eixe cogovern.

1r PERÍODE: del 15 de juny de 2019 al 15 de juny de 2021

Alcaldia: PSPV-PSOE
Vicealcaldia: Compromís-MoVe

2n PERÍODE: del 15 de juny de 2021 fins final legislatura

Alcaldia: Compromís-MoVe
Vicealcaldia: PSPV-PSOE

    • Seguiment del pacte

Junta de coordinació: es reunirà de manera setmanal, sempre ens conformarà un 
ordre del dia i es tractarà el seguiment dels projectes principals de les regidories. 
L’Alcaldia realitzarà la coordinació d’aquestes reunions on cada regidoria presen-
tarà un document de seguiment de les tasques realitzades.

Comissió de Seguiment: aquesta comissió estarà formada per 2 o 3 persones de 
cada grup polític i en cap cas poden ser regidors o regidores. Es reunirà de ma-
nera ordinària cada sis mesos i de manera extraordinària per petició de qualsevol 
dels grups municipals.

Els motius pels quals es pot demanar una reunió extraordinària d’aquesta co-
missió serà per no arribar a un acord a través de les juntes de coordinació entre 
els grups municipals. Aquests temes seran tractats per aquest comissionat i la 
decisió que preguen serà assumida pel govern. En cap cas es podrà executar un 
projecte o proposta que siga redirigida a la Comissió de Greuges, aquest serà pa-
ralitzat fins a la decisió final d’aquest òrgan.
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    • Desenvolupament del Pla de Treball de la Legislatura

En un periode de 45 dies (31 de juliol) es presentarà a la ciutadania un Pla de 
Treball de la legislatura que constarà de:

    • Desenvolupament dels eixos de govern.

    • Priorització de les inversions de manera anual (corresponents a cada Pressu-
post Municipal).

    • Calendarització de les actuacions.

Per tal de desenvolupar aquest pla es conformarà una comissió de treball que 
comptarà amb 3 representants de cada grup polític.

Acord de l’Almodí

MANOLO CIVERA                                                                             

Cap de llista del PSPV-PSOE Llíria

PACO GORREA                                                                             

Secretari Local del PSPV-PSOE Llíria

JOANMA MIGUEL                                                                             

Cap de llista de Compromís-MoVe

 EMPAR LLÀCER                                                                             

Portaveu Local de Compromís Llíria
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