
 

 

El Grup Municipal del PARTIT POPULAR de l´Ajuntament de LLIRIA, 

conforme a lo previst en el Reglament d´Organización, Funcionament i 

Régim Jurídic de las Entitats Locals, desitja elevar al Ple de l´Ajuntament 

la següent Moció: 

MOCIÓ PER COMPROMETER-SE A DONAR PRIORITAT MÀXIMA I CELERITAT 
A LES GESTIONS I EXPEDIENTS MUNICIPALS ENCAMINATS A CONCLOURE 
LES OBRES EXTERIORS DELS SERVICIS URBANISTICS DEL POLIGON 
INDUSTRIAL DE CARRASES  

El Pla General d'Ordenació Urbanística de Llíria (26-09-2003), es va iniciar 
amb el Govern PP-UV sent l'alcalde Miguel Pérez Gil. El Govern del 
tripatit PSOE-EU-BLOC, sent l'alcaldessa Fina Pérez Lapiedra, va aprovar-
ho inicialment. Finalment, va ser aprovat definitivament per la 
Generalitat i gestionat pel Govern PP-UPED i després pel Govern del PP, 
sent l'alcalde Manuel Izquierdo Igual. 
 
Per tant, és un plantejament resultat de la suma de gestions dels 
diferents governs municipals que han entés l'ordenació del creixement 
de Llíria com una qüestió fonamental per damunt d'ideologies polítiques. 
 
Dins d'este plantejament es va projectar el Polígon Industrial de 
Carrases, una forta aposta pel creixement industrial i econòmic de la 
nostra ciutat. Amb més d'un milió de metres quadrats, junt amb l'autovia 
CV-35, donant continuïtat al Polígon ja en establit de Laboratoris Ràdio, 
reunix totes les condicions per a ser un lloc idoni per a la instal·lació de 
mitjanes i grans empreses. 
 
Durant les dos passades legislatures els equips de govern del Partit 
Popular han fet d'este sector la seua major aposta pel creixement 
econòmic de Llíria. S'han dedicat tots els esforços possibles amb la 
finalitat de concloure este ambiciós i complex projecte.  
 
La crisi econòmica que estem travessant ha suposat un llast que ha 
dificultat enormement el seu desenrotllament, les dificultats 
econòmiques de les empreses i els propietaris de sòl han provocat 
retards en l'execució de les obres. 
 
A pesar d'estes dificultats al finalitzar la passada legislatura les obres 
estaven acabades al 94,95% de les previstes, (al 100% de la urbanització 
interior) segons s'arreplega en l'informe de l'Assistència Tècnica 
Municipal. Actualment falten per executar una part de les connexions 
exteriors, ja conveniades entre urbanitzador (Llíria Actuacions Integrals) i 



empreses subministradores dels servicis urbanístics (aigua potable, 
telefonia i energia elèctrica). 
 
Al grup municipal popular ens consta, basant-se en la nostra experiència 
de gestió municipal de les passades legislatures, la dificultat de gestionar 
els serveis amb estes empreses i més concretament en el cas de 
l'energia elèctrica, atés que la quasi exclusivitat del subministrament 
d'una empresa li dóna una posició de força a l'hora d'exigir les seues 
condicions.  
  
En la passada legislatura vam haver de fer modificacions de 
plantejament a fi que la parcel·la municipal de 7.000 metres quadrats 
necessària (exigida) per a implantar la subestació elèctrica en el 
polígon obtinguera la qualificació urbanística òptima per a facilitar la 
instal·lació elèctrica requerida. 
En estos moments correspon a l'actual equip de Govern la tasca de 
finalitzar l'important esforç realitzat pels anteriors governs municipals per 
aconseguir concloure este projecte perquè puguen implantar-se a Llíria 
empreses que donen treball als nostres ciutadans i riquesa al nostre 
municipi.  
 
I més quan en els últims mesos de la legislatura passada el Govern 
municipal del Partit Popular va mantindres diverses converses i va 
realitzar gestions amb varies empreses interesades en instal·lar-se en el 
Polígon de Carrases, la qual cosa suposaria la creació de més de 500 
llocs de treball directes en la planta industrial. 
 
Possibilitar que noves empreses vingen a Llíria queda supeditat a que 
l'Ajuntament garantisca que no hi haurà cap problema a l'hora de 
contractar la electricitat i l'aigua potable, atés que tenim el 
convenciment que açò es factible, demanem a l'equip de Govern que 
este projecte quasi conclòs siga la seua prioritat.  
 
Sabem per experiència pròpia de la complexitat d'estes negociacions 
però creiem que l'acord és posible i és obligació del Govern municipal 
fer la millor defensa dels interessos comuns i després donar coneixement 
públic de les gestions realitzades i dels resultats de les mateixes. 
 
Atés que hi han noves empreses interesades al poligon de Carrases i 
alguna de les industries ja establertes corre perill de no vindre o  anar-
s´en de Llíria si no troba el recolzament municipal a temps, perquè tenen 
compromisos contractuals adquirits  que  per atendre´ls deuen estar en 
funcionament i a ple rendiment dins de la primera mitat d'esta 
legislatura, es fonamental que les gestions municipals per al poligon 
s´agilitzen.  
 



El Grup Popular, per responsabilitat i dins del compromís que adquirim 
amb els nostres veïns per a treballar pel nostre municipi, ens posem al 
costat del Govern municipal a fi de dur a bon port este projecte.  
 
Recolzarem totes les gestions municipals que se duguen a terme des de 
la legalitat per a que l´establiment d´empreses al poligon industrial de 
Carrases i l´ampliació de l´activitat de les ja existents, siga una realitat, 
defensant així els interessos dels nostres ciutatans. En este sentit, 
proposem els ACORDS següents: 
 
Primer:  
Que el Ple municipal acorde donar prioritat màxima per a portar cap 
avant les gestions necessàries que garantisquen a les noves empreses i a 
les ja establides en el polígon de Carrases que la seua instal·lació a Llíria 
compta amb el recolzament de l'Ajuntament.  
 
Segon:  
Que l'Ajuntament es comprometa a treballar amb celeritat en la 
resolució de les qüestions i en la tramitació dels expedients administratius 
corresponents.  
 

 

Fdo.: 

 

Reme Mazzolari Tortajada 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular 

 


