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1. Identificació de l’obra 

 
1.1 Àmbit territorial d’afectació i duració de l’obra. 
 

- El àmbit territorial afectat serà el corresponent al Districte Municipal de Les Corts 
- L'afectació es als carrers Fígols i a Gran Via Carles III.         
- La data d'inici serà el  17/11/2018 i la data final serà el   18/11/2018 

 
1.2 Objectiu de l’obra 
 

- Regular semafòricament el pas de vianants de Gran Via de Carles III entre l'Av. de 
Madrid i el c. Fígols.  

 
1.3 Data d’aprovació al Comitè d’Obres i Mobilitat 
 

- Aprovada al Comitè d’Obres i Mobilitat de data  10  de  octubre  de  2018.  
 

1.4 Fitxa de l’obra 
 

PROMOTOR (Propietat): Districte Les Corts.   Responsable: Eva Maria Julian   
tel.: 932914961    mail: ejulian@bcn.cat 
DIRECCIÓ d’OBRA (Empresa): GOSOD ADELAIDU SL. 
Adreça: Pere Grau, 18 08320 El Masnou. Bcn.                                                       CIF: B-65998320  
Director d’Obra (Direcció Técnica): 
Nom i Cognom: Antoni Rosell López 
Telèfon: 658864746               mail: trosell.ga.darq@gmail.com 

 
EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista): ETRA BONAL 
Adreça:  Mercuri, 30-32. 08940  Cornellà. Bcn.                                                      CIF: A08522955 
Cap d’Obra 
Nom i Cognom: Gabriel Darcey 
Telèfon:  933778150              mail: gdarcey@grupoetra.com 
Cap de Producció 
Nom i Cognom: Miquel Sala 
Telèfon:  609757119              mail: msala@grupoetra.com 

 
Coordinador de Seguretat i Salut 
Nom i Cognom: Antoni Rosell López 
Telèfon: 658864746               mail: trosell.ga.darq@gmail.com 

 
 

1.5 Annexos: 
 

Annex 1. Acta del Comitè d’Obres i Mobilitat. 
 
 

CODI SICOI: 04-2018G0008 

 
 
 
 



 

10/10/2018 Acta setmana 41/2018-01 Pàgina 1 de 1 

Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures 

Comitè d'Obres i Mobilitat 

Torrent de l’Olla, planta 2 
08012 Barcelona 
Telèfon 93 291 47 21 
www.bcn.cat/urbanisme 
 

COMITÈ D’OBRES I MOBILITAT   
 
Reunió del dia 10 d’octubre de 2018 (Departament de Coordinació d’Obres a l’Espai Públic, 
carrer Torrent de l’Olla, 218-220, planta 2) 

 
Els promotors i executors de l'obra són els responsables de l'acompliment de la 
legislació i normativa vigent en quant al desenvolupament de les obres. 
 
TEMES TRACTATS 
 
2.- Regulació semafòrica pas de vianants Gran Via Carles III (Districte de Les Corts) 
CODI SICOI: 04-2018G0008 
Es presenta l’actuació que consisteix en la implantació d’un pas de vianants semaforitzat en 
substitució del pas zebra existent a la calçada costat Besòs de la Gran Via de Carles III, entre 
l’avinguda de Madrid i el carrer Fígols, a l'alçada de la plaça dels jardins dels Doctors Dolsa. 
 
Per connectar els nous semàfors al regulador de la cruïlla GV Carles III / Gerard Piera s’ha de 
fer un creuament de calçada al nou pas, i una canalització per vorera fins al regulador, incloent 
un creuament al carrer Fígols. El creuament de GV Carles III tindrà 2 tubs D110, i el de Fígols 
tindrà 4 tubs de d-110. 
 
La secció de GV Carles III en el punt de creuament és de carril bus i un carril de circulació. El 
creuament no es pot executar per meitats per que l’amplada de calçada és de 6m entre vorada 
i vorada, per tant s’ha d’executar amb tall del carrer.  
 
La secció del c. Fígols és d’un carril de circulació en sentit Llobregat, i carril de serveis a banda 
i banda. 
 
Es programa l’actuació el 17 i 18 de novembre del 2018 amb la següent planificació: 
- Creuament de Fígols el 17 de novembre per meitats de calçada. El 09 de novembre es 
col·locarà la senyalització excepcional per obres del costat mar, que te una reserva d’hidrant, i 
al costat muntanya s’haurà d’ocupar l’estacionament de motos i retirar el bicing existent, que 
caldrà gestionar amb BSM. Durant els treballs no s’afectarà el pas de vianants. 
 
- Creuament de GV Carles III el 18 de novembre amb tall del carrer. Es desviaran les línies 
L70 i L75 de TMB per av. Madrid – Comandante Benítez – Maternitat – Joan XXIII- Av. 
Diagonal. El desviament per la resta de vehicles des de l’av. Madrid sentit Besòs serà per Lluçà 
– Fígols, i a av. Madrid amb Comandante Benítez en sentit Besòs es comunicarà el tall. 
 
- Reposició de pavimenten calent dels dos creuaments el 18 de novembre amb les mateixes 
condicions que durant l’obra civil. 
  

Nota: 
Els promotors de l’obra estaran obligats a comunicar qualsevol variació de dates d’inici o finalització 
d’obres (o fases), mitjançant comunicat via correu electrònic a les adreces: 
cpuiggim@bcn.cat, comiteobres@bcn.cat i gu_obres@bcn.cat 
La comunicació d’aquestes variacions no implica l’aprovació dels canvis de dates; serà necessari 
gestionar l’autorització pertinent mitjançant el Comitè d’Obres i Mobilitat. 



 
2. Fases d’execució de l’obra 
 

2.1 Fases en que es realitza l’obra.  Dates d’inici i final. Àmbit territorial de 
cadascuna 

 
Fase única. 
 
Fase única:  Data d’inici: 17/11/2018            Data final:  18/11/2018 
Tram afectat: Gran Via Carles III entre Av Madrid i  Fígols i c. Fígols cruïlla GV. Carles III.  
 

 
3. Execució de l’obra 

 
3. 1. Nombre de fase 
 
Fase única 

 
3. 1.1 Descripció i horari dels treballs. 

  
- Els treballs a realitzar seran els següents:  

• Creuaments de la calçada del c. Fígols cruïlla amb G.V. de Carles III  i de la 
calçada lateral costat Besòs de G.V. de Carles III per la nova semaforització 
del pas de vianants existent a la Gran Via de Carles III entre Av. de Madrid i 
el c. Fígols.  

• Col·locació de nous semàfors per vehicles i vianants. 
• Canvi de la senyalització horitzontal del pas de vianants. 
• Pintar noves línies de detenció abans del pas de vianants. 

 
- L'horari de treball serà en  Horari diürn comprés entre les 08.00 i les   20.00 

 
 

3. 1.2 Restriccions circulatòries 
 

- Tall parcial del c. Fígols, el creuament es realitzarà per meitats de calçada, 
mantenint en tot moment un carril de circulació lliure. 
- Tall total de Gran Via de Carles III entre Av. Madrid i c. Fígols per que l'amplada de 
la calçada no permet fer-ho per meitats..  
 

3. 1.3Afectació al transport públic 
 

- Els autobusos de les línies L70 i L75 es desviaran per Av. Madrid, c. Comandant 
Benítez, c. Maternitat, Av Joan XXIII i Av. Diagonal.  
 

3. 1.4 Afectació als vianants 
 

- No hi ha afectacions. 
 

3. 1 5 Afectacions semafòriques 
 

- Instal·lació de nous semàfors ambdós costats del pas de vianants existent a la 
calçada lateral costat Besòs de la G.V. de Carles III entre Av. de Madrid i el c. Fígols.  

 
 
 
 



3. 1.6 Altres afectacions a l’ordenació del trànsit 
 

- S'haurà de prohibir places de zona verda del costat mar del c. Fígols entre el c. 
Pobla de Lillet i la G.V. Carles III i a la reserva d'hidrant. 
- S'haurà de prohibir l'estacionament a la zona reservada per motos i anul·lar 
l'estació del bicing situada en el costat muntanya c. Fígols entre el c. Pobla de Lillet i 
la G.V. Carles III.  

 
3. 1.7 Ordenació provisional del trànsit. Desviaments i itineraris alternatius 

 
- c. Fígols: No hi ha desviaments. Restarà en tot moment un carril de circulació lliure. 
- Gran Via Carles III: Tall total a la cruïlla amb l'Av. de Madrid. Els desviaments en 
sentit Besòs s'efectuaran per c. Lluça i c. Fígols fins G.V. Carles III i en sentit 
Llobregat  per Comandant Benítez fins Trav. de les Corts. 
- El tall de G.V. Carles III s'haurà de comunicar a l'Av. Madrid abans Comandant 
Benítez en sentit Besòs. 

     3. 1.8 Afectació a carril Bici 

- No hi ha afectacions. 

3. 1.9 Implantació de l’obra 
 

a) Treballs previs a realitzar abans de la implantació i  data: 
 

 La senyalització provisional d’obres i codi hauran d’estar col·locades a una 
alçada mínima de 2’60m a la part inferior. 
 La prohibició d'estacionament serà a partir del 17/11/2018, i la col·locació 
d’aquesta i enviament de les fotografies d’aquesta col·locació serà el dia 
20/04/2018 com a data màxima, en els punts indicats anteriorment 3. 1.6 . 

 
- Amb vuit(8) dies d'antelació a l' inici de l'ocupació s'han de col·locar els plafons de 
reserva d'estacionaments. Així mateix, de la col·locació d’aquests panells s’ha 
d’enviar reportatge fotogràfic al departament d’Obres; gu_obres@bcn.cat. , a BSM; 
serveigruabsm@bsmsa.cat i a la Unitat Territorial de Guàrdia Urbana afectada. 

 
b) Planificació dels treballs de senyalització horitzontal, vertical i semaforització així 
com senyalització de l'obra. 

 
DISSABTE 17 DE NOVEMBRE  DE 2018 a partir de les 08:00 hores: 
 
- Fase 1: Ocupació costat muntanya del c. Fígols entre el c. Pobla de Lillet i la G.V. 
Carles III, mitjançant cons, senyals de codi,  panells direccionals i personal-senyalista 
de l'empresa. Restarà lliure un carril pel costat mar. 

- Fase 2: Ocupació costat mar del c. Fígols entre el c. Pobla de Lillet i la G.V. Carles 
III, mitjançant cons, senyals de codi,  panells direccionals i personal-senyalista de 
l'empresa. L'estació bicing haurà d'estar anul·lada i restarà lliure un carril pel costat 
muntanya. 
Ambdós fases no s'afectarà el pas de vianants. 
 
DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE  DE 2018 a partir de les 09:00 hores: 
 
- Fase 1: Tall de la calçada lateral sentit ascendent de la G.V. Carles III, entre Av. de 
Madrid i el c. Fígols, mitjançant tanques metàl·liques, cons, senyals de codi,  panells 
direccionals i personal-senyalista de l'empresa. 
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- Fase 2: Reposició de les calçades amb aglomerat en calent amb les mateixes 
condicions  dels creuaments. 
 
POSTERIORMENT A DATA I HORARI A CONCRETAR: 
- Esborrar de color negre l'actual senyalització horitzontal tipus "cebra" del pas de 
vianants existent. 
- Pintar de color blanc la nova senyalització horitzontal del pas de vianants 
semaforitzat. 
- Pintar de color blanc nova línia de detenció davant del pas de vianants. 
- Posada en funcionament dels nous semàfors. 

 
c) Recurs necessaris de l’empresa pels treballs d’implantació.  

 
- L’empresa disposarà del material de senyalització d’abalisament (cons, panells 
direccionals, senyals,...) i personal d’obra suficient per a garantir la seguretat del 
desenvolupament dels treballs. 

 
3. 1.10 Altres afectacions generades per l'obra. 
 

- Anul·lació i retirada de bicicletes a l'estació bicing situada en el costat muntanya del 
c. Fígols entre el c. Pobla de Lillet i la G.V. Carles III.   

 
3. 1.11 Restitució al estat original o següent fase. 
 

- La restitució de l’espai públic està prevista pel proper dia 18/11/2018. 
 

 
3. 1.12  Annexos 

 
Annex 2. 1 Desviaments del trànsit i itineraris alternatius. 

 
Annex 3. 1 Senyalització horitzontal i vertical. 

 
La senyalització horitzontal i vertical existent actualment es deixarà si aquesta no 
contradiu la provisional d'obra, la resta de senyalització vertical i horitzontal s'ha 
d'eliminar.  

S’hauran de col·locar catadiòptrics reflectants en les new jerseis de forma alterna. 
 

     Annex 4. 1 Senyalització d’obra 
 
Es pot accedir al manual de senyalització per obres a les vies urbanes a la web 
d’urbanisme de Barcelona seguint la següent adreça d’enllaç: 

 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2e
f8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchanne
l=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES 

Annex 5. 1 Panells informatius. 
 

 
Annex 6. 1 Plànols facilitats per l'empresa. 
 

 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
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http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/menuitem.38ead442d60e56329fc59fc5a2ef8a0c/?vgnextoid=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=e091004fc79ff210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES


 

 

4. Relació de destinataris. 
 

DC - Divisió de Coordinació: genèric 

DT - Divisió Territorial: genèric 

DTR - Divisió de Trànsit: genèric 

SCC - Sala Conjunta Comandament: genèrics 

UPD - Unitat de Planificació de Dispositiu : genèric 

GREIC – Gabinet de Relacions Externes i Comunicació: genèric. 

UIPA - Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat: genèric 

UT4 - genèric 
UNO3 - genèric 

 
1.-Gerència de Seguretat i Prevenció : 

• jsamso@bcn.cat  
 
2.-Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures: 

• mvaldesl@bcn.cat 
• amale@ext.bcn.cat 

 
3.-Direcció d'Infraestructures:  

• cchico@bcn.cat, aabellab@bcn.cat; cpuiggim@bcn.cat 
• jmcodony@gpogroup.com, lortiz@gpogroup.com 

 
4.-Direcció Serveis Mobilitat: 

• bhuarte@bcn.cat, agomila@bcn.cat, rrios@bcn.cat, cctubcn@bcn.cat, 
gu_cct1@bcn.cat 

 
5.-SPEIS: 

• jribasd@bcn.cat, speisoperacions@bcn.cat, cge@bcn.cat 
 
6.- KONECTA: 

•  Coord092080@grupokonecta.com,  bigestio@bcn.cat, amarquezg@konecta.com 
 
7.- Generalitat de Catalunya: 

• coordinadortecnicsbarcelona@gencat.cat 
 
8.-  SCC - Cap PGME : 

• itpg31224@gencat.cat 
 
9.- TRANSPORTS PÚBLICS: 

• TMB: crt@tmb.cat,  agironella@tmb.cat, fblanco@tmb.cat, mllanos@tmb.cat, 
gcamunas@tmb.cat  

• BARCELONA CITYTOUR:r.esteban@barcelonacitytour.com 
llopez@barcelonacitytour.com 

• AUTHOSA i TCC:  fjdelgado@moventia.net 
• TUSGSAL:  ajnieto@tusgsal.es, fjgonzalez@tusgsal.es 
• JULIA-CITY TOUR:  inspeccionbct@julia.net 
• AUDICA: audica@audica.com 
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• BAIXBUS: ccontrol1@baixbus.com, mgomez@baixbus.com, 
parades@baixbus.com, transit.oliveras@baixbus.com, 
transit.rosanbus@baixbus.com 

• CIVICAT: civicat@gencat.cat, jordi.mallol@gencat.cat; magda.cusido@gencat.cat 
•  SGMT: ctorres@sgmt.cat 
• SOLER I SAURET: dgutierrez@solerisauret.com, info@solerisauret.com 
• FECAV: fecav@fecav.es 
• AUTORITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT: ilopez@amb.cat, 

info@ambmobilitat.cat 
• MONBUS: info@monbus.cat, mduran@monbus.cat,  
• SAGALES: info@sagales.com, 
• SARBUS: info@sarbus.com,  
• MOVENTIS: sbellido@moventiagrup.net 

 
10.- GRUP AMBULÀNCIES: 

• coordinadortecnicsbarcelona@gencat.cat 
• jose.mallol@ambulanciasdomingo.com 
• jfuentes@tscambulancies.com 
• marribas@ambulanciestomas.cat 

 
11.- PREMSA DE L'ALCALDIA: 

• mpigem@bcn.cat,  
• premsa@bcn.cat 
• bsolerc@bcn.cat  

 
12.- Regidoria afectada: 

•  abassas@bcn.cat 
 

13.- Empresa responsable  

• trosell.ga.darq@gmail.com 
• gdarcey@grupoetra.com 
• msala@grupoetra.com 
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5. Ordre/Comunicat de servei vinculat al Pla d’Actuació 
 
Comunicat de servei  núm. 03905/18 
 

 La patrulla de la Unitat Territorial de Les Corts, efectuarà acta d’inspecció 
d’Obres (A112PL) una vegada finalitzats el treballs d’implantació, suspensió o 
anul·lació dels treballs, de conformitat a la Instrucció 24/08. Obres a la via 
pública. (1) 

 Aquesta acta és remetrà el mes aviat possible a DC-UO. 
 Hi haurà  un servei previst del servei de DC-UO 

 
 
6.  ACER 
 
Aquesta afectació ha estat introduïda a l’aplicació informàtica:  ACER III. 
Es pot consultar a la web del Ajuntament de Barcelona: 
http://w20.cat:1100/aceriii_intenet/acer.aspx. 
 
També es pot consultar la informació general de l’obra a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Barcelona: 
www.bcn.cat/obres. 
 
7. Anul·lació dels treballs 
 
Per anul·lació dels treballs per problemes tècnics o meteorològics s’ha de trucat amb 
antelació suficient als següents núm. de telèfon: 
 
Abans de les 15:00 hores als 932 915 025 / 932 915 027 o tel. mòbil 626 516 587 i correu 
electrònic gu_obres@bcn.cat (Unitat d’Obres GUB). 
 
A partir de les 15:00 hores al 092 demanant pel Cap de Sala. 
 

 
 

 

 
   Guàrdia Urbana 

   Unitat  d'Obres 
    ENTRADA SORTIDA 

     núm.  núm. 03904 

6/11/2018 

Xavier Alcodori Lázaro 
Intendent  
Unitat d’Obres 

http://w20.cat:1100/aceriii_intenet/acer.aspx
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