
Avancen en Moneada les licitacions de les 
obres del Pla d'Inversions de la Diputació 
• REDACCIÓN 1 MONCADA 
L'Ajuntament de Moneada 
avan~a amb bon ritme en la 
redacció deis projectes i la li
citació de' les obres de les ac
tuacions contemplades en el 
Pla d'Inversions 2020-2021 de 
la Diputació de Valencia, a 
través del qual rebra un total 
de 921.004,89 euros. 

La primera de les actua
cions contemplades, que es 
troba fins al19 d'abril en fase 
de presenta ció de soHicituds 
per a la licitació en la plata
forma municipal de con
tractació, és el reasfaltat 
deis carrers 137 i 138 de Ma-. 
sies, així com la reparació 
de diverses voreres del ba
rrí i la realització d'una zo
na d'estacionament de 2.400 
m2. Esta intervenció compta 
amb 245.979 €. 

Altra actuació, el projec
te de la qual ja ha sigut apro
vat per acord de junta, és el 
pavimentat de zones verdes i 
l'adaptaéió de jocs infantils en 
la pla~a Emilio Ramon Llin i el 
carrer Valencia, en el nucli ur
ba. S'espera que en pocs dies 
comen ce la licitació d'estes in
tervencions, que comptaran 
amb un pressupost de 87.034 
euros. 

En el barrí del Pilar també 
s'ampliaran i mill<:>raran vo
reres en el carrer de l'Estació 
fins a l'avinguda Benaixeve i 
s'adaptara la zona de jocs in
fantíls, per un import de 
79.979 euros. Esta actuació es
ta pendent d'aprovació i po
sada en marxa de la licitació. 

A més, hi ha altres inter
vencions previstes que es tro
ben en fase de desenvolupa-

ment del projecte. En primer 
lloc, es pretén expropiar dues 
parceHes en l'avinguda de les 
Germanies pera destinar-les a 
vial públic, amb un pressupost 
de 183.922,54 €. A més, es mi
llorara la senda pera vianants 
que discorre per l'Avinguda 
Mossen Daniel Comboni i es 
col·locaran aparells de gimnas
tica en la zona verda. La inver
sió per a l'actuació en aquesta 
zona sera de 139.389,98 €. 

Per últim, s ' invertiran 
157.382,35 euros en la restaura
ció i conservació de l'edifici del 
Museu de la Seda (antiga Fabri- · 
ca Garín). En concret, es millo
rara l'accessibilitat i es cons
truiran els banys. A més, es 
realitzaran obres d'adaptació 
de l'edifici per a convertir-lo 
en coHecció museografic~ i les 
fa~anes seran restaurades. 

La Diputació ha fixat el 
mes de juny de 2022 per a 
finalitzar tots els projectes 
contemplats en aquest Pla 
d'Inversions 2020-2021. 

L'alcaldessa de Moneada, 
Amparto Orts, s'ha rnostrat 
satisfeta amb el ritme de des
envolupament del Pla en la 
ciutat. "Els nostres tecnics es
tan treballant de valent per 
tal d'aconseguir complir els 
terminis fixats perla Dipu
tació i no puc més que mos-. 
trar-los el meu suport", ha 
assegurat l'alcaldessa, qui ha 
definit este Pla com "molt po
sitiu pera la nostra població, 
ja que amb ell millorarem 
nombrosos equipaments i 
infraestructures que incidi
ran en el nostre compromís 
de fer de Moneada una ciutat 
verda, accessible i bonica". 


