
 

 

Na Remedios Mazzolari Tortajada, portaveu del Grup Municipal del Partit 
Popular en 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 LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE TREBALL PE R A 
TRACTAR ELS DIFERENTS ASPECTES QUE AFECTEN AL POLÍG ON 
INDUSTRIAL DE CARRASES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Llíria necesita com més prompte millor la posada en marxa del Polígon 
Industrial de Carrases, un compromis clar pel que s’ha treballat amb serietat i 
rigor durant anys i que és, sense dubte, una forta aposta pel creixement 
industrial i econòmic de la nostra ciutat.   
 
Este polígon, de més d'un milió de metres quadrats i situat junt amb l'autovia 
CV-35, dona continuïtat al Polígon ja establit de Laboratoris Ràdio. Així, reunix 
totes les condicions per a ser un lloc idoni per a la instal·lació de mitjanes i 
grans empreses. 
 
Este futur focus d'empreses i creació de llocs de treball ha de ser una prioritat 
per a l’Ajuntament de Llíria. Davant el nou escenari polític en el Consistori 
edetà, es fonamental que este tema clau per a la nostra ciutat siga assumpte 
de debat i enteniment entre les diferents forces polítiques, junt als técnics 
municipals, per a que entre tots es duga endavant amb total transparència i 
lleialtat institucional. 
 

Per tot allò que s'ha exposat 
 

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

 
ACORDS 

 
 
1.- Que es cree una comissió de treball per a tractar els diferents aspectes que 
afecten al Polígon Industrial de Carrases. 
  
2.- Informar a les empreses interessades i a Iberdrola de la disposició de tots 
els grups polítics per a facilitar la seua implantació a Llíria.  
 



3.- Adquirir el compromís d'accelerar al màxim els tràmits per a la implantació 
d'empreses en el Polígon Industrial. 
 
4.- Instar a la Generalitat a què medie entre l'Ajuntament i Iberdrola, així com 
davant de les empreses que desitgen implantar-se per a garantir el compromís 
per part de totes les administracions. 
 
 
 
 
 

En Llíria, 1 de desembre de 2015 
 

 
 
 
 
 

Remedios Mazzolari Tortajada 
Portaveu del Grup Popular en l’Ajuntament de Llíria 

   


