
MEMÒRIA REGIDORIA TERRITORI I CIUTAT
INTEL·LIGENT

El  propòsit  de la Regidoria en 2017 és  consolidar  la  ciutat  construïda i
realitzar projectes que milloren l’entorn urbà de la ciutat. En aquest sentit
amb  la  partida  d’estudis  i  projectes,  volem  redactar  alguns  projectes
necessaris a la ciutat, com són:

 Concurs per a la rehabilitació d'edifici  municipal  al Partidor per a
habitatges de lloguer per a persones majors de 65 i menors de 35
anys.

 Elaboració de l'avaluació de l'informe de la rehabilitació de diversos
edificis municipals, sobretot des de l’òptica de l’accessibilitat.

 Redacció del projecte de la Mascarella de Ferran per a un possible
ús terciari o restauració i allotjament.

 Desenvolupament  preliminar  de  l'accés  sud a  la  ciutat  des  de  la
rotonda de la CN-340 fins a la pujada a la Font Roja.

 Redacció  de  l’avantprojecte  de  construcció  de  l’avinguda  oest
(Bulevard).

 Redacció de documentació tècnica per al tractament de la MPGOU
de la Colònia d'Aviació.

 Avançar en la planificació i estudi d'alternativa per al sector de sòl
industrial al sud.

 Estudi i avantprojecte del pont Santiago Payá - Batoi.

En la partida d’actuacions urbanístiques:

 Projectes d’accessibilitat en diferents zones de la ciutat i edificis.
 Actuació a les faldes de l'antiga fàbrica de Ceres.
 Creació d'una illeta central al carrer València.
 Implementació de carrils bici a la ciutat
 Urbanització de l’entorn de Renfe.
 Millorar de l'entorn de la piscina municipal.

En la partida denominada “actuacions urbanístiques. plaça d'Al-Azraq, es
pretén la redacció de documents tècnics per a la tramitació del PRI d'Al-
Azraq, així com, el concurs d’idees.



A més a més,  ja  tenim encetada la solució al projecte de la Rosaleda i
l’execució de sentència de Serelles. 

El projecte de l’accés al Santiago Payá estarà al final de 2016 i se’n podrà
licitar l’obra d’execució.

El  projecte  d’Entença  estarà  al  final  de  2016  i,  desprès  de  la  fase
d’exposició pública, se’n podran licitar les obres.

El pla director de Rodes ja està presentat i volem fer un concurs d’idees
per a decidir l’equip encarregat de la redacció i després licitar les obres.

A  més  a  més,  volem  finalitzar  la  proposta  de  pressupostos  anteriors
referents a la rehabilitació dels Xalets de la Font Roja i Forn Morú.


