Memòria Pressupost 2016 Regidoria d’Urbanisme
El PGOU es el document que està centrant totes les atencions del
departament d’urbanisme, ja que es el document més important
urbanísticament parlant de la ciutat els pròxims 20 anys, els esforços es
centren en ordenar una ciutat compacta i sostenible i sobre tot en dotar-la
de totes les carències que té a dia d’avui, per exemple el sol industrial i el
dotacional.
Els edificis en mal estat es un problema per la ciutat i per a la seguretat
dels peatons, des de la regidoria s’ha fet un esforç per augmentar les
partides per fer front a aquest problema, tant les municipals com les de
compte a tercers, en aquest sentit mantenim les ajudes a la rehabilitació
de façanes i anem a dinamitzar els barris de l’Eixample, Centre i Santa
Rosa amb col·laboració del Ministeri d’infrastructures i de la Conselleria.
Mantenim la partida d’estudis i projectes, i recolzem en altres partides
com la de actuacions urbanístiques la consolidació de la ciutat en aspectes
com el de la mobilitat, l’accessibilitat i la reconversió en una ciutat
humana.
Tenim projectes que cal finalitzar com l’execució de sentències de Serelles
o be de la Rosaleda.
Aquest any 2016 serà d’inici de projectes de ciutat, i tenim partides com:
- Projecte de Rodes.
- Accés al polígon Santiago Payà.
- Carrer Entença.
El dos primers serà l’inici del nou model de ciutat que volem encetar al
voltant de la filosofia de les ciutats intel·ligents i el segon es un deute
innegociable que tenim amb la indústria i els usuaris del polígon Santiago
Payà.
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A més a més volem finalitzar la proposta de pressupostos anteriors
referents a la rehabilitació dels Xalets de la Font Roja que volem fer-ho
de la mà de la Politècnica de València.
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