
MEMÒRIA REGIDORIA TERRITORI I CIUTAT INTEL·LIGENT

El propòsit de la Regidoria en 2018 és consolidar la ciutat construïda i
realitzar  projectes  que  milloren  l’entorn  urbà  de  la  ciutat.  Tenint  en
compte que tenim aprovat el programa FEDER en una estratègia EDUSI
part d’aquest pressupost ha de basar-se en aquesta estratègia.

El projecte d’Entença estarà en marxa en 2018.

Actuacions urbanístiques, plaça d'Al-Azraq, es pretén la redacció de
documents tècnics per a la tramitació del PRI d'Al-Azraq, de la mà
dels guanyadors del concurs EUROPAN14.

Començament de les obres de consolidació i projecte definitiu de 
l'illa de Rodes.

Volem redactar alguns projectes necessaris a la ciutat, com:

Actuació en placeta Les Eres per definir el projecte definitiu.

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

Desenvolupament preliminar de l'accés nord a la ciutat

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

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

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

Estudi i avantprojecte del pont Santiago Paya - Batoi.

Consolidació i control del vessant de les filaes Llana, Abencerrajes,
entre d’altres.
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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.

Implementació de carrils bici en la ciutat.

El projecte de l’accés al Santiago Payá.

Rehabilitació de totes les cunetes del polígon Santiago Payá.

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

Aquest any , començaran les obres de la rehabilitació dels Xalets de la 
Font Roja.
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