
 

 

El Grup Municipal del PARTIT POPULAR de l’ajuntament de LLÍRIA, conforme a lo 
previst en el Reglament d´Organizació, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, desitja elevar al Ple de l´Ajuntament la següent Moció: 

MOCIÓ PER INTRODUIR MODIFICACIONS AL PROJECTE D’ EXECUCIÓ DE LA 
PLAÇA PARTIDORS.  

La plaça de Partidors és possiblement el punt de la nostra ciutat per on tots 
passem alguna vegada al dia, i les obres que en ella estan fent-se han 
despertat entre els nostres veïns una expectació que a diari ens traslladen als 
representants polítics del nostre poble.  

Com quedarà?, Es podrà passar en cotxe? La cavalcada? El passacarrer?, son 
qüestions que a tots els regidors ens$pregunten i que no sempre sabem 
respondre 

Esta “xicoteta-gran” obra que afecta el centre neuràlgic de la nostra ciutat té 
una importància que transcendeix àmpliament al seu àmbit físic. És la 
continuació del carrer de Sant Vicent (de la Unió) que junt al del Metge Miquel 
Pérez (de Clarí) foren les primeres remodelacions urbanes del centre de Llíria, i 
el principi de la remodelació del centre urbà del nostre poble que deuria 
produir-se en els propers anys. Es també el primer intent seriós de peatonalitzar 
un àmbit urbà que fins ara ha fet de gran glorieta de tràfic, amb unes 
conseqüències que deuran analitzar-se per a futures intervencions i que sense 
cap de dubte obligarà a mols ciutadans a modificar els seus trajectes de 
circulació. És per això que la seua importància supera en molt el seu àmbit físic 
d'una plaça de reduït tamany." 

Des del nostre grup polític hem mostrat ja en diverses ocasions i de manera 
pública la nostra total disconformitat en com s´ha abordat aquest procés, 
d'una manera aïllada i amb preses. Sempre hem proposat un estudi conjunt 
del centre, tant a nivell de disseny urbà, com d'estudi del tràfic rodat dins d’un 
procés participatiu. És a dir, tot el contrari de com ha estat dut el que ens 
ocupa en esta moció. 

A fi d’informar als nostres veïns i de fer aquelles aportacions que pensem 
poden ser positives per a obtenir un resultat el més satisfactori possible, hem 
demanat una copia del projecte i dels l'informes tècnics. De l'estudi d'estos 
documents i des de el respecte total al treball dels professionals que han 
intervingut, se conclou que des de l'Ajuntament no se va fer cap plec de 
condicions tècnic en l'adjudicació del projecte, on se marcaren uns 
condicionants en els elements del disseny urbà i l’ús de l'espai que orientaren al 



tècnic adjudicatari de l’encàrrec, a l’hora d'afrontar el disseny de la Plaça de 
Partidors.  

És a dir, les preses amb les que se ha plantejat aquesta obra d’urbanització ens 
obliguen a analitzar alternatives després de ja haver-les ficat en execució.  

Des del Partit Popular, ejercint la nostra responsabilitat politica i amb total 
respecte a les intervencions professionals dels tècnics que hi han participat, 
pensem que encara estem a temps de fer aquelles consideracions que ajuden 
a millorar el resultat de l´intervenció a la Plaça de Paridors i per tant proposem  

ACORDS:  

Que els tècnics municipals junt l'equip redactor, amb la major celeritat possible 
se reuneixquen per a introduir en el projecte, respectant al màxim la idea del 
redactor, les modificacions que oportunes amb la fi d'aconseguir:  

 

1.- Permetre el pas de vehicles d’emergència al través de la plaça; 
ambulàncies, policia, bombers, etc... Sense elements de mobiliari urbà que 
dificulten el pas.  

2.- Compatibilitzar el disseny de la plaça amb aquells actes socials i/o culturals 
que tradicionalment passen per ella; passacarrers, cavalcades, etc… 

3.- Reconsiderar el paviment estimat al projecte, així com també el mobiliari 
urbà, fent una harmonització amb el del carrer Sant Vicent, i tenint en 
consideració l'extensió d'este tractament a futures intervencions que continuen 
a aquesta.  

4.- Tindre en consideració un futur replantejament del tràfic que poguera 
suposar habilitant un carril de circulació que a travese la plaça, tenint en 
compte que l'actual disseny diferència clarament les zones de tràfic de les 
peatonals i dificultaria notablement habilitar aquest carril. 

  Fdo.: 

 

 

 

Vicente Torner Bori 

Regidor del Grup Municipal del Partit Popular 


