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 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Elements adaptats per a nens  
amb mobilitat reduïda

  100.000 € IVA inclòs (obra i costos indirectes)
01Pressupost màxim previst d’inversió: 100.000 € IVA inclòs (obra 

i costos indirectes, inclosos honoraris de redacció de projecte) 
/ Pressupost topall d’honoraris professionals de redacció de projecte 
bàsic i executiu + estudi bàsic de seguretat i salut: 5.600 € IVA inclòs.

02Objecte de l’encàrrec: Incorporar elements de joc inclusius 
adaptats a tots els usuaris, també per a nens amb mobilitat 

reduïda, als següents indrets de la ciutat:

Parc de Sant Jordi (a l’est de la plaça de l’alcalde Anton Borrell).
Plaça del Teatre 
(entre els carrers de la Racona i de la Puríssima Concepció).
Plaça de les Xiquetes i dels Xiquets 
(entre el Carrers Astorga, Pere Cavallé Llagostera, Abat Porta i Amposta).
Plaça d’Europa 
(entre l’avinguda de la Salle i l’avinguda Sant Bernat Calbó).
Parc del Trenet (entre els carrers avinguda Països Catalans, Llorenç 
Milans del Bosch i Cèlia Artiga Esplugas).
Plaça Lluis Buñuel  
(zona verda entre carrers Tivissa, Poboleda i carretera de Castellvell).

Plaça Pedrol Rius 
(zona verda entre els carrers Alcalde Joan Bertran i Antoni de Bofarull).
Plaça de la Cultura de la Pau 
(illa de l’antiga Hens, entre el passeig Prim, el camí de Riudoms  
i els carrers Pau Font de Rubinat i Roger de Belfort).
Plaça Salvador Allende (entre els carrer Mas de l’Abelló, Bolivia i 
Mare de Déu de Puigcerver).
Plaça Teresa Miquel i Pàmies 
(entre els carrers de la Muralla i dels Banys).
Zona verda Cels Gomis i Mestre (entre els carrers de la Riba,  
Cels Gomis i Mestre i plaça de l’Abat Oliba).
Placeta de la cantonada entre avinguda President Macià  
i carreró del Gas.
Plaça Racó de l’Avi  
(cantonada entre els carrers de l’Església i Immaculada).
Zona verda entre els carrers Frederica Montseny, avinguda Doctor 
Fleming i carretera de l’Institut Pere Mata (Barri Pelai).
Zona verda entre els carrers Martí Folguera i carrer Josep Caixés 
(al nord del centre comercial Carrefour).

La proposta pot fer-se sobre les àrees de jocs ja existents, que es  
modificarien, o implantant els jocs en una ubicació nova dins del parc.

El projecte haurà de definir:
-Les obres d’enderroc prèvies si són necessàries.
-Les obres d’urbanització i integració en el parc de l’espai de joc.
-La definició el més precisa possible del model de joc a instal·lar.
-L’adaptació com a mínim d’un recorregut accessible en cadira 
de rodes des de l’espai viari circumdant fins a la zona de jocs 
proposada.

03 Observacions a tenir en compte:
El pressupost disponible no s’ha de repartir necessàriament 

a parts iguals entre els diferents parcs. Es valorarà la intervenció 
completa que implica cada ubicació per posar en ús els jocs 
(urbanització complementària, tanques, moviments de terra, accessos...) 
per distribuir els diners disponibles i obtenir el resultat final desitjat, que 
és tenir un àmbit adaptat a cadascun dels parcs de la llista.

04Durada de la redacció del projecte: 1 mes
Durada prevista de l’obra: 2 mesos



Parc de Sant Jordi

Plaça d’Europa

Plaça del Teatre

Parc del Trenet Plaça Lluis Buñuel

Plaça de les Xiquetes i dels Xiquets



Plaça Pedrol Rius

Plaça Teresa Miquel i Pàmies

Plaça Salvador Allende

Zona verda Cels Gomis i Mestre
Placeta de la cantonada entre avinguda 
President Macià i carreró del Gas.

Plaça de la Cultura de la Pau



Plaça Racó de l’Avi
Zona verda entre els carrers Frederica Montseny, avinguda 
Doctor Fleming i carretera de l’Institut Pere Mata

Zona verda entre els carrers Martí Folguera  
i carrer Josep Caixés



 
 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Reubicació del transformador  
del barri Immaculada

  100.000 € IVA inclòs (obra i costos indirectes)

01Pressupost màxim previst d’inversió: 150.000 IVA inclòs  
(obra i costos indirectes) 

02Objecte de l’encàrrec: Reubicar a la cantonada del carrer 
Immaculada i el carrer de l’Església (plaça del Racó de l’Avi) 

el transformador existent a la cantonada del Passeig de l’Oliver i el 
carrer Immaculada. 

El projecte haurà de definir:

-Les obres d’enderroc de l’edificació que allotja la instal·lació.
-Les obres d’urbanització de l’espai alliberat per l’enderroc, refer la 
tanca, la pavimentació i eliminació del cablejat aeri.
-Les obres d’integració del mòdul prefabricat a la tanca del parc 
(envolvent) i d’urbanització de l’entorn immediat.
-Suport puntual a la direcció facultativa durant l’execució.

03 Observacions a tenir en compte: Hi ha un estudi d’Endesa 
a disposició del redactor, que valora la intervenció d’aquesta 

empresa en 94.800 €. Endesa s’encarregarà de:

-Les obres de desmuntatge de l’actual instal·lació elèctrica.
-Les obres d’implantació del nou mòdul prefabricat a la localització 
que estableixi aquest projecte.
-La nova instal·lació i re-connexió a la xarxa elèctrica, inclosa l’obra 
civil d’obertura i tancament de rases.

04Durada de la redacció del projecte: 1 mes
Durada prevista de l’obra: 2 mesos





 
 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Arranjament antic llit  
del barranc del barri Montserrat

  91.000 € IVA inclòs (obra i costos indirectes)

01Pressupost màxim previst d’inversió: 91.000 € IVA inclòs (obra i 
costos indirectes)

02Objecte de l’encàrrec: Urbanitzar el tram de l’antic barranc del 
Barri Montserrat que queda pendent d’acondicionar, entre la 

cantonada dels carrers Pirineus i Teide i el camp de Futbol municipal. 
Cal que la proposta concordi estèticament amb les parts del barranc 
que ja han estat acondicionades.

El projecte haurà de definir:
-Les obres de contenció dels límits perimetrals del cantó sud   
del barranc, en els llocs on convingui.
-Les obres d’urbanització. Paviment encintat central, amplada 
variable segons entrega amb les vores, mida mínima 2,4 M. 
-Laterals o entrega amb les edificacions existents amb  
grava o similar.
-Definició dels accessos. 
-Suport puntual a la direcció facultativa durant l’execució.

03 Observacions a tenir en compte: Es posarà a disposició 
dels tècnics redactors els projectes de les anteriors fases 

d’acondicionament del traçat de l’antic llit del barranc.

Els representants veïnals no contemplen la necessitat d’incorporar 
bancs i enllumenat.

04Durada de la redacció del projecte: 1 mes
Durada prevista de l’obra: 2 mesos





 
 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Reordenació espai públic  
CEIP La Vitxeta

  49.000 € IVA inclòs (obra i costos indirectes)

01Pressupost màxim previst d’inversió: 49.000 € IVA inclòs (obra i 
costos indirectes)

02Objecte de l’encàrrec: Obres d’urbanització i reordenació 
de l’espai viari d’accés a l’escola la Vitxeta per millorar la 

funcionalitat, la seguretat i el confort dels usuaris, especialment de la 
mainada en hores d’entrada i sortida de l’escola.

Caldrà que el projecte contempli:
-Millorar la seguretat en l’accés al centre dels alumnes que van a 
peu des de la ciutat i a l’inversa.
-Millorar la mobilitat del transport públic i privat, principalment a 
l’hora de deixar els alumnes i recollir-los.
-Millorar el disseny dels paviments,dels espais i de la il·luminació.
-Urbanització com a aparcament del solar buit adjacent a la tanca 
sud de l’escola. Caldrà que el paviment quedi anivellat amb el 
camí, permetent augmentar-ne l’ample de manera que es faciliti 
el creuament dels vehicles que van i venen de les pistes del Reus 
Deportiu.

El projecte haurà de definir:
-Les obres d’enderroc necessàries.
-Les obres d’urbanització necessàries.
-Les instal·lacions vinculades a l’actuació.
-Suport puntual a la direcció facultativa durant l’execució.

04Durada de la redacció del projecte: 1 mes
Durada prevista de l’obra: 2 mesos





 
 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Remodelació del parc  
d’Àngel Guimerà

  45.000 € IVA inclòs (obra i costos indirectes)
01Pressupost màxim previst d’inversió: 45.000 € IVA inclòs (obra i 

costos indirectes)

02Objecte de l’encàrrec: Remodelació per millorar les condicions 
del parc existent i ordenar-ne millor la utilització.

Caldrà que el projecte contempli:
-El tancament en horari nocturn del parc, des del carrer d’Àngel 
Guimerà i de la zona privada residencial. La reixa ha de permetre 
la visió des del carrer.
-Eliminar els punts foscos i amagats del parc, per tal d’evitar el mal 
ús i el vandalisme.  
-Que la zona de jocs infantils quedi envoltada per una tanca o amb 
una configuració compositiva que impedeixi que els gossos hi puguin 
accedir.
-Millorar i reparar l’equipament infantil actual.
-Completar el parc amb una zona de joc inclusiu tipus tenis taula o similar
-Suport puntual a la direcció facultativa durant l’execució.

El projecte haurà de definir:
-Les obres d’enderroc necessàries.
-Les obres d’urbanització i enjardinament.
-desplaçament i realització de les noves instal·lacions necessàries.

04Durada de la redacció del projecte: 1 mes
Durada prevista de l’obra: 2 mesos





 
 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Creació del parc  
per a famílies

  150.000 € IVA inclòs (obra i costos indirectes)

01Pressupost màxim previst d’inversió: 150.000 € IVA inclòs (obra i 
costos indirectes)

02Objecte de l’encàrrec: Urbanització i equipament d’una part 
del Parc del Roquís amb la intenció de dotar-la de jocs infantils, 

zona de pic-nic amb barbacoes, zona per a actes amb escenari i 
platea/auditori, zona poliesportiva i punt de partida i trobada per a 
rutes i activitats esportives (a peu i en bicicleta).

El projecte haurà de definir:
-Les obres d’enderroc prèvies si són necessàries.
-Les obres d’urbanització i enjardinament.
-Equipament i mobiliari urbà.
-Les instal·lacions vinculades.

03Observacions a tenir en compte: Aquesta proposta hauria de 
preveure’s com la primera fase d’un àmbit major a urbanitzar. 

Si el pressupost ho permet també s’arranjaran els punts malmesos del 
circuit de cross existent.

04Durada de la redacció del projecte: 1 mes
Durada prevista de l’obra: 2 mesos




