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L’objectiu de la reforma és el trasllat dels jocs infantils dispersos actualment

en la gran superfície de peces de cautxú negre del parc, agrupant-los en la

zona més al nord del 2 mateix espai, i utilitzar l’espai alliberat per a la

instal·lació de dos pistes esportives: una pista tancada de futbol i dos camps

(units) de bàsquet 3x3.

En l’àrea d’esbarjo de gossos, les obres consistiran en la instal·lació d’una

tanca perimetral amb cancell d’entrada, la col·locació d’una font i la

instal·lació de bancs i papereres.

Objectiu dels treballs:
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Pistes poliesportives:

• Desmuntatge i trasllat dels elements de joc infantil afectats per la construcció 

de les noves pistes i demolició, dels fonaments dels elements. 

• Preparació de les ubicacions, execució dels fonaments segons indicacions 

del fabricant i instal·lació dels jocs infantils traslladats, i posterior col·locació 

del paviment de llosetes de cautxú existents. 

• Descàrrega progressiva, tala, arrabassament i extracció de soques, càrrega 

del residu i transport a la planta de tractament dels arbres afectats per la 

construcció de les noves pistes. 

• Excavació, compactació i anivellament de terres per a caixa de paviment, i 

càrrega sobre camió i trasllat a abocador. –

• Pintat amb pintura esportiva resistent a l’aigua i a l’abrasió i bon 

comportament a l’acció dels UV, antilliscant de base acrílica o epoxídica

.

Descripció de la intervenció:
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• Subministrament i instal·lació d’estructura perimetral de la pista de futbol, de 

15 x 30 m.

• Subministrament i instal·lació de dues cistelles de bàsquet, anta vandàliques 

i anella amb xarxa de cadenes o cable trenat d’acer inoxidable.

• Desmuntatge, trasllat i instal·lació de font existent, inclosa execució de base 

de formigó, connexions i desguàs. 

• Subministrament i instal·lació de dos cartells informatius amb el format 

municipal i trasllat del de la zona de jocs infantils. 

• Subministrament i/o trasllats de diversos elements de mobiliari urbà: bancs i 

papereres. 

Descripció de la intervenció:
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Àrea d’esbarjo per a gossos:

• Subministrament i instal·lació de tanca perimetral de les característiques

descrites a l’amidament, de la casa.

• Subministrament i instal·lació de nova font, inclosa execució de base de

formigó, connexions i desguàs.

• Instal·lació de dos cartells informatius (a subministrar per l’Ajuntament) amb

el format municipal de 50x100 cm. sobre suport d’acer galvanitzat 40.80 mm.

• Subministrament i/o trasllats de diversos elements de mobiliari urbà: bancs i

papereres.

Descripció de la intervenció:
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La durada de les obres serà de 2 mesos a partir de l’inici de les

mateixes.

Inici de les obres i durada de la intervenció:
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El projecte

Pressupost total:

El pressupost per a la realització d’aquests treballs serà de

175.645,85 €.



La Comunicació

2



Objectius de la comunicació

• Informar a la ciutadania en general, i en especial als veïns i

comerciants afectats, de l’objecte de les obres coordinant

l’emissió de missatges per part de tots els agents implicats.

• Minimitzar les molèsties ocasionades per les obres

necessàries, planificant la comunicació de les mateixes.
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La Comunicació

Públics a qui es dirigeix:

• Ciutadania que viu a l’entorn de les obres.

• Comerciants que tenen establiments a l’entorn de les obres.

• Ciutadania viladecanenca en general.



La Comunicació

Accions de comunicació:

Senyalètica:

El cartell promocional d’obra queda fora d’aquest pla de comunicació.

L’adjudicatari de les obres d’urbanització assumirà la producció i

instal·lació del cartell seguint indicacions i criteris municipals

(dimensions, disseny, imatge i ubicació). Es fixa partida

pressupostària al plec de condicions tècniques del projecte.

Elements i canals de difusió:

✓ Informació als mitjans municipals (viladecans.cat, Revista de

Viladecans): redacció i difusió d’una notícia per informar sobre les

mesures contemplades en el projecte

✓ Xarxes socials: Facebook, Twitter, canal Youtube



Cronograma d’accions de comunicació

Mes 1 Mes 2

Web, butlletí, i xarxes socials

Elaboració elements 

informatius i de senyalètica

(inici obres)

Inauguració institucional
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El pressupost
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Import total comunicació 2.903,23 € + IVA 

Fase (inici obra) → 25%  (725,80 €), 

Fase (Finalització obra) → 75% (2.177,42 €)
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Moltes gràcies!

Carrer Santiago Rusiñol Prats, 8 – 08840 Viladecans, Barcelona

Telèfon: 93 637 95 03


