
 

 

Na Asunción Subiela, regidora 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 QUE LA REGIDORIA DE JOVENTUT I INFÀNCIA CONTINUE 
OFERINT EL PROGRAMA D’OCI NOCTURN ALS JÓVENS DE LLÍRIA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Davant la consciència d’una necessitat cada volta més ferma d’oferir una 
alternativa al col·lectiu de joves, es va iniciar en l’any 2011 un programa d’oci 
nocturn que buscava, entre altres objectius, brindar al jove d’un espai educatiu 
integrador que fomente la participació activa dels nostres joves. 
 
D’esta manera, amb el renovat edifici Espai-Casa de la Joventut, este lloc es va 
convertir en un punt de trobada, en un escenari on poder divertir-se, conéixer 
gent i establir lligams descobrint una manera de diversió saludable també en 
horari nocturn els caps de setmana, alternant les activitats programades en 
este edifici municipal en altres llocs com el pavelló vell o la pista coberta del 
pavelló Pla de l’Arc.  
 
El programa d’oci nocturn, impulsat per la regidoria de Joventut i Infància en 
2011, oferia una alternativa cultural i d’oci per als joves del municipi.  
 
D’esta manera, este programa perseguia entre els seus objectius, oferir als 
joves un punt de trobada els caps de setmana, constituint l’Espai-Casa de la 
Joventut en un centre actiu de participació juvenil i un marc no formal 
d’educació, lluny dels mètodes acadèmics.  
 
També, dissenyar un programa d’activitats que s’adapte als interessos i 
necessitats dels usuaris, fomentar la interacció, la integració i la convivència 
dels diferents joves dins d’un espai i societat comuna, ser un centre catalitzador 
de les relacions entre menors, que en altres espais tenen dificultats d’integració 
realitzant processos d’aprenentatge que faciliten la seua integració social, 
associar l’oci nocturn amb pràctiques i un estil de vida saludable i fomentar l’us 
d’espais públics que estan a l’abast de tots els ciutadans de Llíria. 
 



Per tot allò que s'ha exposat 
 
Se sotmet a l'aprovació del ple de l'Ajuntament de Llíria els següents:  
 

 
ACORDS 

 
 
1.- Que la Regidoria de Joventut i Infància recupere el programa d’Oci Nocturn 
per als jóvens i es garantisquen els objectius marcats.  
 
2.- Que este programa conte amb personal qualificat per a dur endavant este 
programa i atenga les necessitats dels jóvens.  
 
3.- Per a dur endavant les activitats s’aprofiten els recursos disponibles en la 
Regidoria de Joventut i Infància.  
 
4.- Que les despeses que es desprenguen per a la posada en marxa del 
programa d'oci nocturn es tinguen en compte en els pròxims pressupostos 
municipals. 
 
 
 
 

En Llíria, 23 desembre de 2015 
 

 
 

 
 
 
 

Asunción Subiela 
Regidora de l’Ajuntament de Llíria 

   


