
 

 

En Vicent Torner, regidor de l'Ajuntament de Llíria, en nom i representació del 
mateix, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
(aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la 
Corporació per al seu debat, la següent: 

MOCIÓ PER A QUE L’AJUNTAMENT DE LLÍRIA DUGA A TERME  UN 
CONCURS D’IDEES PER A LA REURBANITZACIÓ I MILLORA D EL 
CENTRE DE LLÍRIA  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atés que l'Ajuntament de Llíria ha dut a terme l'inici de les obres de 
reurbanització i peatonalització de la plaça de Partidors, és necessari un pla 
integral que afecte tot el centre de la ciutat.  
 
Esta actuació en la plaça Major i carrers adjacents ha de comptar amb una 
harmonia que done major qualitat de vida i benestar als nostres veïns i veïnes 
a través de la reurbanització, l'ordenació del tràfic i la millora que prioritze al 
vianant i s'impulse l'activitat comercial.  
 
Ens trobem davant d'un dels projectes de renovació urbana més importants de 
la nostra ciutat i es per això que ha de comptar amb la participació de totes les 
associacions i entitats, així com la dels nostres veïns i veïnes. 
 
Es planteja que esta participació puga ser efectiva a través de la web municipal 
de l'Ajuntament, en la que cada ciutadà, associació o entitat puga traslladar 
com li agradaria que fóra la nova imatge del centre de la ciutat i quines 
necessitats ha d'arreplegar.  
 
Dades que han d'arreplegar-se en un document que serà el full de ruta per als 
participants del concurs d'idees que impulse el Consistori edetà. 
 
 

Per tot allò que s'ha exposat 
 

 
Se sotmet a l'aprovació del ple de l'Ajuntament de Llíria els següents:  
 

 
ACORDS 

 
1.- Que l'Ajuntament de Llíria adeqüe en la pàgina web municipal un espai per 
a la participació dels veïns i veïnes de Llíria en el futur projecte de 
reurbanització i millora de la plaça Major i carrers adjacents.  
 



2.- Que, després d'obtindre els resultats de la web municipal, es confeccione un 
document que arreplegue el sentir de la ciutadania respecte a este projecte.  
 
3.- Que es forme un grup de treball on estiguen representats els grups polítics, 
técnics locals, comerciants i entitats culturals i socials. 
 
4.- Que es convoque un concurs d'idees per a la reurbanització i millora del 
centre de la ciutat i que compte com a full de ruta el document que arreplega el 
sentir de la ciutadania. 
 
4.- Que és fixe la data del 24 de setembre de 2016 com a termini per a exposar 
públicament els treballs seleccionats. 
 
 
 
 
 

En Llíria, 23 de febrer de 2016 
 

 
 
 

 
 
 

Vicent Torner 
Regidor de l’Ajuntament de Llíria 

   


