INVERSIONS
REMODELACIÓ ESPAIS MUNICIPALS

Ajuntament de Reus 2019

Urbanització del nou parc de Lliscament de Reus

Àmbit del projecte executiu del Parc del Lliscament
Àmbit de l’estudi previ dels Parcs de la Festa i dels Capellans

8.950 m2
41.610 m2

Vista Aèria

ACTUACIÓ: PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DEL LLISCAMENT I ESTUDI PREVI PARC DE LA FESTA I DEL CAPELLANS.
1. Pressupost màxim previst d’inversió: 30.000€ IVA inclòs (honoraris professionals redacció projecte executiu i estudi previ)
2. Objecte de l’encàrrec i observacions a tenir en compte:
Redacció del projecte executiu del Parc del Lliscament, redissenyant i ampliant l’actual Skatepark amb una zona de «pools», altres elements i espais esportius
complementaris, una zona d’aparcament al nord de l’àmbit i millora dels espais verds.
També és objecte d’aquest contracte l’estudi previ de la reordenació dels àmbits adjacents a l’skatepark: el parc dels Capellans, les piscines municipals a l’aire
lliure i el Parc de la Festa, ubicats en sòl de propietat municipal.
Les zones del Parc de la Festa i Skatepark estàn afectades pels barrancs del Molí, dels Capellans i de la Mina (o de Mas Gassot), les activitats previstes en aquest
encarreg seran compatibles amb les normatives hidràuliques, urbanístiques i de protecció civil.
El projecte executiu del Parc del Lliscament haurà de preveure:

━

Les obres d’enderroc si són necessàries.

━

━
━
━
━

Remodelació de l’actual Skatepark, conservant el quarter pipe actual, seguint la normativa oficial, ampliant l’actual Skatepark a la part nord amb una zona
de «pools», altres elements i espais esportius complementaris.
També a la part nord, eliminar la zona de la petanca i esportiva, amb previsió d’una zona d’aparcament.
Crear espais verds a la part sud del solar, en contacte amb l’avinguda de Riudoms i millora dels espais verds existents en tot el parc, amb criteris
sostenibles, de xerojardineria i de connectivitat i accessibilitat entre els diferents parcs.
Preveure el possible tancament nocturn del parc.
Obres de soterrament de la torre d’alta tensió existent i les obres de les instal·lacions vinculades al projecte.
Equipament i mobiliari urbà.
Incloure dins el programa de les tecnologies TIC.

━

-Serà un projecte complet en compliment de les normatives oficials.

━
━

L’estudi previ del Parc dels Capellans i de la Festa haurà de preveure:

━

A la zona del Parc de la Festa, zones per a activitats festives culturals i musicals, on s’hi puguin realitzar activitats com tallers culturals i educatius, les
Barraques de la Festa Major amb aforament màxim de 12.000 i 15.000 persones, concerts i espectacles musicals amb aforament entre 5.000 i 8.000
persones, fires com la del Cavall per Sant Jaume amb aforaments de 5.000 persones.

━
━

Incorporar una zona de petanca i un correcan.
A la zona del Parc dels Capellans, redistribuir les masses de vegetació per afavorir espais de relació, lleure i descans, amb criteris sostenibles, de
xerojardineria i de connectivitat i accessibilitat entre els diferents parcs.

━

Preveure vies internes mixtes per a vianants i bicicletes.
La superfície permeable total del parc ha de ser superior al 60%.

━
━

Les edificacions al servei del parc i els usos admesos, com un possible lloc de trobada, vestuaris, lavabos, no podran superar els 7m d’alçada, podent ser
reutilitzades les construccions existents. La ocupació màxima serà del 5%.

Durada de la redacció del projecte: 4 mesos

