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Valencia Parque Central adjudica les obres pendents   

d'executar al parc Russafa-Malilla 

 Es tracta dels treballs d'urbanització en la superfície en el seu moment ocu-
pada per un concessionari de cotxes 

 A  més de diverses instal·lacions del parc, es completaran vials d'accés des 
del carrer Dr. Domagk i les avingudes Filipines i Peris i Valero  

 

València, 20 de març de 2020.- La sociedad Valencia Parque Central ha acordado adjudi-
car a la UTE GUEROLA TRANSER, S.L.U- SERVICIOS Y APLICACIONES INEL, 
S.L., per un import d'1.276.674 euros, IVA no inclòs, les obres de “Urbanització del Parc 
Central Zona Russafa-Malilla Zona Dr. Domagk i uns altres”. Es tracta de les actuacions 
que van quedar arracades d'executar en la superfície en el seu moment ocupada per les 
instal·lacions d'un concessionari d'automòbils fins al seu desallotjament prèvia resolució 
judicial. 

 

En els pròxims dies l'empresa, que ha rebut la millor puntuació en procés de licitació haurà 
de presentar la documentació i aval econòmic corresponent per a ratificar l'adjudicació i 
formalitzar el contracte. El mateix tràmit haurà de realitzar l'empresa empresa URBANIS-
TAS INGENIEROS, S.A. que ha quedat en primer lloc en la licitació del contracte de 
direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres  amb una oferta econòmica 
de 33.990 euros, IVA no inclòs. 

 

Una vegada realitzats els tràmits i finalitzat el període per a possibles al·legacions, po-
dran començar les obres que tenen un termini d'execució de 8 mesos. L'execució dels 
treballs, lògicament, també està condicionada a l'evolució de l'actual crisi del coronavi-
rus. L'inici i desenvolupament s'adaptarà a les circumstàncies i directrius que s'indiquen 
a cada moment. 

 

Àmbit i treballs a executar 

 

La superfície aproximada de l'actuació és d'uns 4.000 m², distribuïda en dues parts, una 
de 1.400 m² que afecta instal·lacions del parc i una altra de 2.500 m² que afecta vials de 
la urbanització de les parcel·les de resultat 7 i 8, com pot apreciar-se en la figura. 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

Entre les actuacions del parc pendents destaquen, a l'entorn del moll 4 confrontant a 
l'Av. Peris i Valero, la finalització del mur verd, la construcció de l'arenero i un joc in-
fantil. També la continuïtat del canal i font de l'accés pel carrer Dr. Domagk i completar 
les instal·lacions del centre de repartiment d'energia elèctrica requerit per Iberdrola. A 
més de l'execució de vials, es completarà la tanca definitiva del parc en el límit amb 
l'espai ocupat per contenidors en l'avinguda Filipines que també seran retirats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


