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1. Fitxa d’Actuació. 
 

1.1. Dades dels responsables de l’obra. 
2. PROMOTOR (Propietat): Albert Moreno 607160503 
DIRECCIÓ d’OBRA (Empresa): UTE BAC-IM3 
Adreça: Avila 138 3 BCN                                                      CIF: U66896051 
Director d’Obra (Direcció Técnica): 
Nom i Cognom: Fernando del Pozo 
Telèfon: 627483963                                    mail: f.pozo@ingenieros-im3.com 

 
EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista): UTE PAPSA G&O 
Adreça: Av. Burgos 12 planta 8 Madrid                                                       CIF: U87697967 
Cap d’Obra 
Nom i Cognom: Albert Civit 
Telèfon: 607441628                                   mail: acivit@gruporomeropolo.com 
Cap de Producció 
Nom i Cognom: Miguel Mateos 
Telèfon: 627639469                                  mail: mmateos@ohl.es 

 
Coordinador de Seguretat i Salut 
Nom i Cognom: Vicenç Llopis 
Telèfon: 639637105                                  mail: vllopism@darzal.com 

 
2.1. Identificació de l’obra. 
 
Àmbit d’actuació. 

Carrer afectat:  Sardenya. 
Tram afectat:    Mare de Deu de Montserrat - Camelies. 
Superfície a aglomerar:   1040 m2 . 
Cruïlles incloses i afectades pels treballs:   Feu clic aquí per escriure text. 
 
 

Objectiu: Renovació del paviment del carrer Sardenya entre Mare de Deu de 
Montserrat i Camèlies. Aquests treballs tenen una superfície aproximada d'uns 
1040 m2. 
 
Els treballs consistiran en la renovació de les rigoles que es troben en mal estat, 
substitució de reixes i tapes de clavegueram i recrescuts de les mateixes, 
realització de fresats i saneigs, pavimentació i pintura senyalització horitzontal. 
 
Programació treballs: 
 
Treballs previs: Dies 22 i 23 de novembre de 2018. Es realitzaran els treballs de 
canvis de reixes, i rigoles. Aquests treballs es realitzaran ocupant un carril a partir 
de les 09.30 hores. 
S'aprofitarà per fer el sanegi d ela parada d'autobús. 
Es presenyalitzarà amb 8 dies d'antelació i enviar el reportatge fotogràfic a 
gu_obres@bcn.cat. 
Les reixes recreixides romandran senyalitzades amb un triangle de pintura groga 
fluorescent i una rampa de formigó. 



Es presenyalitzarà com a màxim el 14 de novembre la prohibició d'estacionar. 
 
Treballs de fresat, aglomerat i pintat senyalització: Diumenge dia 25 de 
novembre de 2018, els treballs es realitzaran amb tall total de la circulació 
permetent en tot moment el pas del autobús. 
Per això es tallarà el carrer amb tanques metàl·liques grogues, senyalització i un 
senyalista per facilitar el pas del autobús. 
 
OBSERVACIONS: 
 

A les actuacions amb pavimentacions en el àmbit de la ciutat, i amb l’afany i objectiu de 
pujar un grau la seguretat envers als ciutadans, hi ha un seguit de mesures que s’han de 
tenir present aquells dies: 

• S’haurà de encintar tot el perímetre de la zona que s’ha de fressar i pavimentar, 
separant aquesta de la zona per als  vianants, amb un o varis responsables 
(operaris senyalistes ) que vetllin perquè aquesta cinta que s’haurà col·locat, es 
mantingui activa i en ús mentre durin aquests treballs .  

• En cada un dels passos de vianants en el qual es talli el trànsit als vianants , 
s’haurà de col·locar permanentment i mentre duri el tall, un operari senyalista en 
cada un dels extrems d’aquests. 

• S’habilitarà un pas provisional, reconduït entre dues fileres de tanques 
metàl·liques d’obra de color groc amb operaris senyalistes que controlaran i 
protegiran aquest passos. 

• I en el cas de que hi hagi fresatges en les calçades, que deixin un desnivells 
superiors  a +- 4cm , s’haurà de col·locar asfalt en fred o formigó per tal de 
minimitzar aquest desnivell, i amb l’objectiu d’evitar ensopegades dels vianants 
que transitin per la zona 
 

- Les tapes i reixes recreixides restaran degudament senyalitzades amb pintura 
fluorescent i protegides per una rampa de formigó. 

- L'empresa disposarà dels mitjans materials i humans suficients per tal de dur a 
terme els treballs d'acord amb les condicions establertes pel Comitè d'Obras i aquest 
Pla d'Actuació 

 

2 . Annex del Comitè d’Obres i Mobilitat 
 

CODI SICOI:  

- Pendent de publicació 

 

 

 

 



3 . 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 

UT7 - genèric 
UNO4 - 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:  

• aabellab@bcn.cat; cpuiggim@bcn.cat; mprades@bcn.cat 
• jmcodony@gpogroup.com, lortiz@gpogroup.com; mmoreno@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 
• BAIXBUS: ccontrol1@baixbus.com, mgomez@baixbus.com, parades@baixbus.com, 

transit.oliveras@baixbus.com, transit.rosanbus@baixbus.com 
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• 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: 

• mfrancom@bcn.cat, ccastano@bcn.cat 

jraboso@bcn.cat, jabascal@bcn.cat 

 

13.- Empresa responsable  

 

EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista): UTE PAPSA G&O 
Adreça: Av. Burgos 12 planta 8 Madrid                                                       CIF: U87697967 
Cap d’Obra 
Nom i Cognom: Albert Civit 
Telèfon: 607441628                                   mail: acivit@gruporomeropolo.com 
Cap de Producció 
Nom i Cognom: Miguel Mateos 
Telèfon: 627639469                                  mail: mmateos@ohl.es 
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4. Ordre/Comunicat de servei vinculat al Pla d’Actuació 
 
Comunicat de servei  núm. 039289-18 
 

 La patrulla de la Unitat Territorial de Horta - Guinardó, 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.  

 Aquesta acta és remetrà el mes aviat possible a DC-UO. 
 

5. Previsió personal Unitat d’Obres 
 

 No 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.bcn.cat:1100/aceriii_internet/acer.aspx. 
 
També es pot consultar la informació general de l’obra a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Barcelona: 
http://w3.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. 03927-18 

8/11/2018 

Xavier Alcodori Lázaro 
Intendent  
Unitat d’Obres 
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