
Memòria Regidoria Territori i Ciutat intel·ligent.

El propòsit de la regidoria en 2019 es consolidar la ciutat construïda i realitzar 
projectes que milloren l’entorn urbà de la ciutat, tenim en compte que tenim 
aprovat el programa FEDER en una estratègia EDUSI part d’aquest pressupost te que 
basar-se en aquesta estratègia.

•  Actuacions urbanístiques. plaça d'Al- Azraq, estem ja en una fase prou 
finalitzada del PRI i es desenvoluparà una estratègia de redacció de 
documents per poder realitzar alguna fase del projecte.

•  Contractarem l’equip redactor de la rehabilitació interior de l’ illa de rodes.
•  Actuació en la zona del partidor amb la col·laboració econòmica del ARRU i 

DUSI així com de recursos propis.
•  Contractar les obres de l'accés nord a la ciutat.
•  Presentació i discussió del document definitiu del PGE per la seva aprovació 

pel plenari i enviament a la Conselleria.
•  Consolidació definitiva de la ladera de les files Llana, Abencerrajes, entre 

altres.
•  Millora en el polígons industrials de la ciutat.
•  Finalització de tot el cuneto del polígon Santiago Paya.
•  Començaran les obres de la rehabilitació dels Xalets de la Font Roja

Volem redactar alguns projectes necessària a la ciutat, com:
•  Elaboració d'avaluació de l'informe de la rehabilitació de diversos edificis 

municipals, sobre tot des de l’òptica de l’accessibilitat.
•  Redacció del anteprojecte de construcció de la avinguda oest (Bulevard).
•  Aprovació de documentació tècnica per al tractament de la MPGOU de la 

colònia de l'aviació.
•  Avançar de planificació per al sector de sòl industrial al sud.
• Estudi d’alternatives a la ladera del carrer Alacant – Campus d’Alcoi de la 

politècnica.
En la partida de actuacions urbanístiques:

• Projectes de accessibilitat en diferents zones de la ciutat i edificis.
• Continuació en implementació de carrils bici en la ciutat.
• Millora d’accessos a la ciutat.
• Dins de l’estratègia EDUSI encetarem projectes de regeneració urbana al 

centre, implantació de solucions Smart a la ciutat edificada.
A mes a mes ja començarà la redacció del projecte de la Rosaleda i l’execució de 
sentència de Serelles.


