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València Parc Central acorda aprofundir en l ´estudi
de disseny i fases d´execució de les obres

ferroviaries pendents

 La Comissió Executiva es reunirà en els pròxims mesos per a, entre totes les
administracions, buscar la viabilitat econòmica i tècnica de les actuacions d'integració del
ferrocarril en la ciutat
 El Consell aprova la contractació de serveis de descontaminació de sòl en les obres de
Russafa-Malilla
 En els pròxims mesos es desenvoluparan treballs de canalització de serveis en el carrer
Filipines

València, 17 de novembre de 2015. El Consell d'Administració de la Societat València Parc Central,
integrada pel Ministeri de Foment (Adif, Adif Alta Velocitat i Renfe Operadora), Generalitat i
Ajuntament de València, s'ha reunit hui a València per a analitzar l'evolució de les obres ferroviàries
i urbanístiques recollides en el conveni signat per tots els socis. Durant la reunió, s'ha aprovat el
nomenament dels nous representants d'Ajuntament i Generalitat així com diversos tràmits
relacionats amb el desenvolupament de les obres d'urbanització del Parc Central zona Russafa-
Malilla.

La reunió ha estat presidida pel secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio
Gómez-Pomar, l'alcalde de València, Joan Ribó; i la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, Mª José Salvador.

Seguiment del Conveni 2003

En relació a les actuacions previstes en el Conveni, el Consell ha repassat que s'han executat quatre
de les obres previstes: Accés Sud, Nus Sud, Trasllade Grau a Font de Sant Lluis i el Centre de
Tractament Tècnic d'Ample Ibèric. Així mateix s'han executat dos de les tres fases del Canal d'Accés
(passadís ferroviari entre el Bulevard Sud i el Parc Central), amb una inversió de 430 milions d'euros,
mentre que es troben pendents de realització la tercera fase del Canal d'Accés i l'Estació i Túnel
Pasant. En relació amb aquestes últimes obres, el Ministeri ha presentat els resultats de l'estudi de
disseny i fases d'execució d'aquestes obres per a veure les possibilitats d'adaptar-se a una situació
pressupostària i immobiliària més complicada.

En este sentit, el Consell d'Administració ha acordat que la Comissió Executiva (integrada per
representants d'Adif, Renfe, Generalitat i Ajuntament) celebre reunions en els pròxims mesos per a
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aprofundir en l'estudi i consens entre totes les administracions per a cercar la viabilitat econòmica i
tècnica de les actuacions d'integració del ferrocarril en la ciutat.

En el vessant urbanístic, el Consell ha repassat que es va tramitar i va aprovar l'Homologació del Pla
General, el Pla de Reforma Interior i el Programa d'Actuació Integrada. Que, a més des del passat 4
de maig s'estan executant les obres d'urbanització del Parc Central zona Russafa-Malilla i que
pròximament es presentarà el projecte de reparcel·lació.

Amb la reparcel·lació es posaran a la venda gradualment els solars que corresponguen a la Societat
amb la finalitat de pal·liar o reduir les aportacions que els socis es veuen obligats a realitzar per a
amortitzar el préstec de la Societat.

Obres d'urbanització Parc Central zona Russafa-Malilla

Amb la urbanització de 110.826 m2 de superfície, les obres del Parc Central Zona Russafa-Malilla
suposen el 40% del total del parc. Compten amb un pressupost adjudicat de 15.810.214,36 euros i
un termini d'execució de dos anys. Finançades per la Societat València Parc Central, les obres seran
pagades al final amb les quotes d'urbanització dels propietaris dels terrenys que establisca el projecte
de reparcel·lació.

Durant els primers mesos, els treballs d'urbanització s'han centrat en la retirada de fibrociment,
rehabilitació de les naus i tallers Demetrio Ribes, moviment de terres, excavació i preparació del
terreny, entre uns altres. També han començat tasques preparatòries en el carrer Filipines on
pròximament s'iniciaran les obres de canalització de serveis per a les quals el Consell ha aprovat hui
els corresponents tràmits.

El Consell ha fet repàs de l'evolució dels treballs i ha adoptat diferents acords necessaris per a les
obres en els pròxims mesos, tals com a actuacions de descontaminació i convenis amb les
companyies de subministrament de gas, llum i telefonia.

Comissió Executiva

Per a atendre les necessitats de coordinació i decisió en els pròxims mesos, el Consell ha nomenat
els nous membres de la seua Comissió Executiva i de la seua Comissió d'Auditoria. De manera que
el procés electoral en afecte al desenvolupament normal de les actuacions.


