MEMÒRIES PRESSUPOST 2021
URBANISME
Aquest pressupost recull en gran manera el compromís ferm i constant del govern en la millora del
centre històric de la nostra ciutat.
Per a això es conjuguen dues línies d'acció. Una relativa a inversió pública que vindrà donada amb
la promoció d'habitatge públic, urbanització i infraestructures. I una altra que es correspon amb un
increment en les ajudes destinades a propietaris (en col·laboració amb les impulsades des de la
Generalitat), a l'efecte de propiciar i fomentar la rehabilitació i millora del parc d'habitatges. Cal
destacar en aquest sentit l'increment de la partida destinada a subvencions per a façanes en un 25% i
la consignació d'una nova, dotada amb 100.000 € destinada a subvencionar part dels costos de
rehabilitació a tercers propietaris, a fi d'estimular la inversió en el sanejament, millora i
manteniment dels edificis del centre històric de propietat privada.
Així mateix, s'incrementen les partides de demolicions, tant la relativa a immobles municipals com
la de “demolicions i actuacions per compte de tercers” en un 25% i 43% respectivament. Un
increment de 50.000 € que sumats a les noves partides creades ad hoc. Com és el cas d'“Activitats
de regeneració urbana”, amb la qual es pretén establir dinàmiques participatives de caràcter tècnic
de les quals puguen sorgir iniciatives innovadores i sostenibles des d'una perspectiva urbanística i
social. Sumant a més les ajudes a la rehabilitació, el pressupost 2021 llança un increment pròxim al
mig milió d'euros en accions d'urbanisme per al centre històric, a més de la inversió compromesa
d'altres exercicis i les ajudes ARRU 2018 i EDUSI, i el nou ARRU 2020 l'impuls del qual des de
l'administració, servirà per a revitalitzar la zona de S. Nicolau – plaça Les Eres, la intervenció del
qual està prevista finalitze en 2025.
Amb relació al Parc Tecnològic de Rodes es preveu la consignació corresponent per a la licitació de
les obres de dues, dels tres projectes que conjuga. Es tracta de la rehabilitació dels dos edificis
d'habitatges i de la resta del complex exceptuant el CDT que queda al marge d'aquest pressupost per
ser de finançament exclusivament autonòmic.
Quant a infraestructures públiques cal destacar la dotació per al desenvolupament del projecte de
Via Parc, vial que es projecta de cara a la connexió de tres barris (Santa Rosa, Eixample i Zona
Nord) i la innovació de la qual vindrà donada en matèria de sostenibilitat, accessibilitat i integració
del paisatge urbà en un entorn natural en el qual a més conflueix zona dotacional educativa.
Un altre projecte en estudi, i al qual se li dota pressupostàriament en aquest exercici és la
infraestructura de connexió entre el polígon de Santiago Payá/Sant Benet amb el barri de Batoi i
l'entrada a la ciutat per la carretera de Banyeres. En inversió per a infraestructures en polígons
també destacar la nova partida creada per a l'estudi del futur Parc Empresarial de Pagaments.
Finalment, igualment dins de l'estratègia ‘Alcoi Demà’ i amb la vista posada en els ODS i l'Agenda
Urbana 2030, el govern ve apostant en cada exercici pressupostari per la inversió en implementació
d'energies alternatives donant un impuls decidit a les actuacions en matèria d'eficiència energètica.
Cal destacar a més que l'any passat l'Ajuntament va obtenir subvenció de la GVA per al projecte del
CCJ. Comptem a més amb el finançament aprovat de la LA 7 EDUSI. Tot això, juntament amb
l'aportació municipal, suposarà una inversió total per a l'any en curs en instal·lacions municipals

d'un milió d'euros, que dotarà a l'Ajuntament i al centre juvenil d'unes instal·lacions renovades i
adaptades al futur en eficiència energètica.

