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1.

Fitxa d’Actuació.
1.1. Dades dels responsables de l’obra.

PROMOTOR (Propietat): AJUNTAMENT DE BARCELONA (ESPAI
PAVIMENTS)
Responsable: Albert Moreno
Tlf: 93 291 40 83
DIRECCIÓ d’OBRA (Empresa): Ingenieros IM3
Adreça: c/Pau Clarís, 165 08037 Barcelona
CIF:
Director d’Obra (Direcció Técnica):
Nom i Cognom:
Telèfon: mail:

URBÀ

EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista): ACSA SORIGUÉ
Adreça: Rda. Guinardó, 99 08041 Barcelona
CIF:
Cap d’Obra
Nom i Cognom:
Telèfon:
mail:
Cap de Producció
Nom i Cognom:
Telèfon:
mail:
Coordinador de Seguretat i Salut
Nom i Cognom:
Telèfon:
mail:
EMPRESA SENYALITZACIÓ:
Nom i Cognom:
Telèfon:

mail:

1.2. Identificació de l’obra.
Àmbit d’actuació.
Carrer afectat: Gran Via de les Corts Catalanes (tronc central).
Tram afectat: Entre el c/Aribau i la Rbla. Catalunya.
Superfície a aglomerar: 6.962. m2 .
Cruïlles incloses i afectades pels treballs: c/Aribau i c/Balmes.
Treballs previs.
Substitució de rigoles:.
Metres lineals: 45-50 m.
Trams afectats: 14.
Nombre de tapes a aixecar: 3-5 uts..
Nombre d’embornals a canviar: 14.
Sanejaments:.
Superfície: m.
Situació:.
Trams a fresar: Tota la superfície afectada.
Descripció dels tipus de fresatge: Fresatge mecànic amb màquina fresadora de
tambor de 1900mm i cinta transportadora a camió.
Zones sensibles.
Zones: .
Tractament específic per minimitzar l’ impacte:

I

2. Planimetria.

3 . Annex del Comitè d’Obres i Mobilitat

CODI SICOI: 02-2018G0077
Es presenten els treballs de pavimentació del tronc central de la Gran Via CC entre
Aribau i la Rbla. Catalunya amb una superfície total de 6.961,35m2.
La secció de la Gran Via en aquest tram és de tres carrils de circulació en sentit Besòs
i dos carrils Bus al costat mar de la calçada.
Es programen els treballs de fresat i aglomerat el 20 i 21 d’agost del 2019 per meitats
de calçada en sentit longitudinal, mantenint dos carrils de circulació. El creuament amb
el carrer Aribau es mantindrà tallat el dos dies, desviant la circulació per Ronda Sant
Antoni – Sepúlveda – Casanova. Els treballs del dissabte es faran de les 08h a les
22h. Per la nit es mantindran tres carrils de circulació i es recuperarà el creuament
amb el c. Aribau.
Es manté com a reserva el 22 d’agost per a possibles endarreriments.
Resta pendent planificar els treballs previs, que cal estimar la longitud de rigola a
reposar. Els treballs previs de reposició de la rigola es faran afectant el carril adjacent i
la substitució de tapes i pous es faran en illa.
La planificació dels treballs és la següent:

Fresat de la calçada mar. El 20 d’agost a partir de les 08h. Es mantindran dos
carrils per costat muntanya de la calçada.
De les 09:30h a les 10:30h es tallarà el c. Balmes per realitzar el fresat dels dos carrils
mar del creuament. Es podrà mantenir la circulació de Balmes – Gran Via CC en sentit
Besòs habilitant un filtre a Diputació – Balmes.

Fresat de la calçada muntanya. Els treballs es preveuen a partir de les 13h fins
les 22h. Es mantindran dos carrils per costat mar de la calçada.
De les 15h a les 16h es tallarà el c. Balmes per realitzar el fresat dels dos carrils
muntanya del creuament.

Aglomerat de la calçada mar. El 21 d’agost a partir de les 08h fins les 13h, amb
les mateixes condicions que durant el fresat.

Aglomerat de la calçada muntanya. El 21 d’agost de les 13h a les 22h. El c.
Balmes quedarà tallat a partir de les 13h fins el final de l’actuació.
Durant els dos dies es permetrà la circulació de la L63 de TMB de Balmes – lateral
muntanya de la Gran Via CC sentit Llobregat. La resta de línies de bus es desviaran
per Balmes – Diputació – Muntaner – lateral mar de Gran Via CC. Caldrà col·locar una
faldilla per permetre el by - pass del bus al lateral mar al carrer Muntaner.
S’habilitaran dues parades provisionals al lateral mar. A la pl. Universitat caldrà retirar
estacionament i s’afectarà parcialment la reserva de Taxi. El 09 d’agost es col·locarà la
senyalització excepcional per obres.
A continuació es realitzaran els treballs de pintura.
El Pla d’Actuació de la Guàrdia Urbana contemplarà la restricció de circulació des del
c. Casanova.

5. Ordre/Comunicat de servei vinculat al Pla d’Actuació
Comunicat de servei núm. 02749/19
La patrulla de la Unitat Territorial de l'Eixample, 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.
6. Previsió personal Unitat d’Obres
Hi haurà un servei previst del servei de DC-UO
7. 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.
8. Implantació de l’obra.

Treball Previs: Del 05/08/2019 al 19/08/2019:
-

-

-

Els treballs consisteixen en la substitució dels trams de rigola en mal estat dels
dos costat de la calçada, substitució de les reixes d’embornals i tapes de
clavegueram no homologades. En cas necessari, s’aixecaran a cota les tapes que
quedin dintre de l’àmbit d’actuació.
Els treballs es realitzaran ocupant un carril del tram de carrer afectat, deixant la
resta de la calçada expedita. De forma molt excepcional es podria afectar una part
del carril contigu, en el cas de que el trànsit ho pugui permetre, ja que en cas de
congestió de trànsit s’haurà de retirar l’ocupació per alliberar la circulació de forma
immediata.
No hi haurà afectacions als vianants.
No hi haurà afectacions al transport públic, excepte en aquells punts on hi hagi
una parada de bus, en el supòsit que hi hagi alguna rigola/tapa de registre a
reparar. Sempre es mantindran operatives les parades de bus existents.

Circulació de busos:
-

Durant els dos dies es permetrà la circulació de la L63 de TMB de Balmes al
lateral muntanya de la Gran Via CC en sentit Llobregat.

-

La resta de línies de bus es desviaran pel c/Balmes – c/Diputació – c/Muntaner –
lateral mar de la Gran Via CC. Quan es facin els treballs del costat mar de la Gran
Via, els autobusos podran circular pel c/Balmes que giraran cap a la Gran Via.
Quan es treballi en els carrils del costat muntanya es desviaran els autobusos cap
al c/Diputació i c/Muntaner.

-

S’habilitaran dues parades provisionals al lateral mar de la Gran Via, a la Pl.
Universitat. Caldrà retirar l’estacionament de la zona blava existent i s’afectarà
parcialment a la reserva de Taxi. S’haurà de col·locar la senyalització excepcional
de prohibició d’estacionament per obres el 09 d’agost del 2019.

-

Els autobusos que circulen en sentit muntanya per la Pl. Universitat (carril Bus Bar
Estudiantil) es desviaran per la plaça cap al c/Casanova. Es tallarà el carril amb
tanca d’obra, suport de cons i senyalització de codi i informativa d’obres.

Pavimentació:
Fressat:
Fase 1. Fressat dels carrils del costat muntanya del tronc central:
-

Els treballs s’iniciaran el dimarts 20 d’agost a les 08:00h fins a les 22:00h, amb
el fresat dels dos carrils del costat muntanya del tronc central de la Gran Via de
les Corts Catalanes, iniciant per la cruïlla amb el c/Aribau i en sentit Besòs fins a la
Rbla. Catalunya. A partir de les 7:15h es podrà iniciar el muntatge de la
implantació i restriccions de carril, per poder tenir preparada la logística de l’obra
per començar els treballs de fressat a les 08:00h.

-

L’empresa col·locarà una setmana abans de l’inici de les obres, panells
informatius d’obra al tronc central de la Gran Via, a les cruïlles amb el c/Entença i
el c/Aribau.

-

L’empresa ha informat que als carrils del costat muntanya caldrà realitzar treballs
de reparació a diferents zones del tram. Aquests treballs es realitzaran
conjuntament amb el fressat.

-

Es mantindrà la circulació de dos carrils del costat mar del tronc central en sentit
Besòs. S’haurà esborrat prèviament els pictogrames de la senyalització horitzontal
dels carrils BUS-TAXI amb pintura negre per poder habilitar aquests carrils per a
la circulació de la resta de vehicles.

-

Es col·locarà una senyal de direcció obligatòria per evitar el gir des del tronc
central al c/Aribau.

-

Es realitzarà una restricció de carrils de 5 a 2 carrils de forma progressiva des del
c/Casanova, amb cons de 90 cm d’alçada i amb la senyalització de codi i
informativa d’obra corresponent (TP-18, TR-301, TP-17a, R401b, TB-1), segons
plànol 01.

-

En el moment de l’inici del fressat a la cruïlla amb el c/Aribau i degut a la
implantació de la maquinaria, s’haurà de realitzar un tall de la circulació del
c/Aribau a la Ronda Sant Antoni, desviant la circulació per Sepúlveda i fins al
c/Casanova, segons el que es defineix al plànol 02:
o El tall es realitzarà amb tanques metàl·liques d’obra amb senyalització de
codi d’obres TR-101, TR400b, TB-1, i amb suport de persona senyalista
per informar del tall i dels desviaments als vehicles. A la tanca d’obra del
tall es col·locarà panell de “Tallat per asfaltat Desviació”.

Imatge1
o
o
o

o

Es realitzarà una restricció del carril de gir obligatori de la Rda. Sant Antoni
sentit Besòs cap al c/Aribau amb cons de 90 cm d’alçada per impedir el gir.
Es realitzarà també una restricció de carrils als carrils de circulació del
costat mar de la Plaça Universitat en sentit Llobregat derivant tota la
circulació per la Rda. Sant Antoni – c/Sepúlveda i c/Casanova.
Es tallarà el carril BUS en sentit muntanya del costat Besòs de la Pl.
Universitat (costat Bar Estudiantil).

-

Serà necessari col·locar també una persona senyalista a la cruïlla del c/Aribau
amb la Gran Via de les Corts Catalanes per evitar que qualsevol vehicle que circuli
pel lateral del costat mar pugui accedir a la calçada central.

-

Una vegada la maquinaria hagi avançat i hagi alliberat la cruïlla, es podrà obrir la
circulació cap al c/Aribau. Abans d’obrir el tall, caldrà executar les rampes amb
aglomerat en fred del petit desnivell produït pel fressat i caldrà col·locar els panells
informatius de paviment fressat.

Imatge 2

-

Es mantindrà la prohibició de gir des del tronc central al c/Aribau.

-

De les 09:30h a les 10:30h, quan la maquinaria de fresat arribi a la cruïlla amb el
c/Balmes es realitzarà un tall del carrer a l’altura del c/Diputació, amb les
característiques definides al plànol 03:
o Per poder derivar la circulació que prové dels 4 carrils del c/Balmes, es
realitzarà un primer filtre a l’altura del c/Consell de Cent, desviant la
circulació dels dos carrils dels costat Besòs pel c/Consell de Cent, i deixant
únicament dos carrils de circulació pel c/Balmes.
o Aquest filtre es realitzarà amb la col·locació d’una illa de cons de 90 cm
amb la senyalització de codi corresponent. Es col·locarà persona
senyalista per coordinar aquest filtre.
o Es delimitaran els dos carrils de circulació al tram del c/Balmes entre el
c/Consell de Cent i el c/Diputació amb cons.
o La circulació d’aquests dos carrils es desviarà pel c/Diputació, deixant
únicament pas a autobusos que circulin pel lateral muntanya i
emergències.
o El tall es realitzarà amb tanques metàl·liques d’obra amb senyalització de
codi d’obres TR-101, TR400a, TB-1, i amb suport de persona senyalista
per informar del tall i dels desviaments als vehicles. A la tanca d’obra del
tall es col·locarà panell de “Tallat per asfaltat Desviació”. (Imatge 1)
o Es col·locaran panells informatius d’obra sobre tanca metàl·lica d’obra de
mides 1,00x1,00m en els punts indicats al plànol (c/Balmes, 56 i c/Balmes,
34) informant del tall i dels desviaments generats.
o Caldrà col·locar també una persona senyalista a la cruïlla de la Gran Via
amb el c/Balmes per coordinar la sortida de qualsevol vehicle que hagi
quedat estacionat en el tram entre el c/Diputació i la Gran Via.
o S’haurà de col·locar senyalització excepcional de prohibició
d’estacionament al tram del c/Balmes entre el c/Consell de Cent i el
c/Diputació, amb antelació de 8 dies a l’inici dels treballs.

-

Un cop la maquinaria hagi alliberat la cruïlla amb el c/Balmes es podrà obrir el tall
permetent la circulació en sentit mar i pels carrils del costat mar del tronc central.
Prèviament, s’hauran d’haver executat les rampes amb aglomerat en fred del
desnivell produït pel fressat i s’hauran d’haver col·locat els panells d’informació de
paviment fressat (imatge 2) en els punts previs a la zona fressada.

-

A mida que la maquinaria de fressat vagi avançant s’anirà executant la pintura de
la senyalització horitzontal dels passos de vianants i dels carrils provisionals (amb
línia discontinua de color groc de 10 cm de gruix) que s’habilitaran a la circulació
quan es realitzi el fressat dels carrils del costat mar del tronc central.

Fase 2. Fressat dels carrils del costat mar del tronc central:
-

Quan s’hagi finalitzat el fressat dels carrils del costat muntanya i s’hagi realitzat el
pintat dels passos de vianants i dels carrils provisionals, es desplaçarà la
maquinaria als carrils dels costat mar i s’obrirà al trànsit els carrils provisionals
habilitats del costat muntanya. Es preveuen el treballs de fressat d’aquests carrils
des de les 15:00h fins a les 22:00h.

-

Per poder habilitar a la circulació els carrils del costat mar, s’haurà de modificar
prèviament les restriccions de carrils del tronc central. Es canviaran de posició els
cons i la senyalització de forma que es realitzi una transició progressiva de 5 a 3
carrils, des del c/Casanova, amb cons de 90 cm d’alçada i amb la senyalització de
codi i informativa d’obra corresponent (TP-18, TR-301, TP-17a, R401b, TB-1),
segons plànol 04.

o

o

El carril ràpid té la obligació de girar pel c/Aribau, i els dos carrils restants
circularan pel costat muntanya del tronc central, realitzant una “chicane”
que es delimitarà amb cinta adhesiva de color groc continua.
Els autobusos que circulin pel tronc central es podran derivar al lateral del
costat mar a l’altura de la cruïlla amb el c/Muntaner. Caldrà col·locar una
faldilla d’excepte bus a la senyal d’obligació existent al tronc central per
permetre aquest by-pass.

-

En el moment de l’inici del fressat dels carrils del costat mar es tallarà el pas al
c/Aribau des de la Pl. Universitat i Rda. Sant Antoni, segons plànol 02.

-

Serà necessari col·locar també una persona senyalista a la cruïlla del c/Aribau
amb la Gran Via de les Corts Catalanes per evitar que qualsevol vehicle que circuli
pel lateral del costat mar pugui accedir a la calçada central.

-

Una vegada la maquinaria hagi alliberat la cruïlla del c/Aribau, i després de
realitzar les rampes amb aglomerat en fred per salvar el desnivell del fressat es
podrà obrir la circulació des de la Pl. Universitat i des de la Ronda Sant Antoni,
cap al c/Aribau. S’hauran d’haver col·locat els panells d’informació de paviment
fressat (imatge 2) en els punts previs a la zona fressada.

-

Quan la maquinaria de fressat arribi a la cruïlla amb el c/Balmes es realitzaran les
restriccions definides al plànol 03 i descrites a l’apartat anterior de la Fase 1, però
sense col·locar el tall al c/Diputació i mantenint la circulació de 2 carrils fins a la
Gran Via que podran circular pels carrils habilitats al costat muntanya del tronc
central.

-

Un cop la maquinaria hagi alliberat la cruïlla amb el c/Balmes es podrà obrir el tall
permetent la circulació en sentit mar i pels carrils del costat muntanya del tronc
central. Prèviament, s’hauran d’haver executat les rampes amb aglomerat en fred
del desnivell produït pel fressat i s’hauran d’haver col·locat els panells d’informació
de paviment fressat (imatge 2) en els punts previs a la zona fressada.

-

Quan es finalitzi el fressat dels carrils del costat mar es realitzarà el pintat dels
passos de vianants i les línies discontinues dels carrils provisionals en color groc, i
s’habilitarà la circulació pel tronc central fins la propera jornada. S’hauran de
retirar les restriccions i la cinta adhesiva de color groc de la “chicane”.

-

Per restringir la circulació en aquest tram i reduir la velocitat dels vehicles durant la
nit es realitzarà una restricció dels carrils dels extrems del tronc central, deixant
únicament 3 carrils de circulació, amb cons de 90 cm d’altura, segons es detalla al
plànol 05. El carril lent tindrà una amplada suficient pel pas de bus. Es pintarà una
línia continua de color groc en cada extrem del tronc central.

-

Les cruïlles amb el c/Aribau i amb el c/Balmes romandran obertes a la circulació i
s’hauran de col·locar els panells informatius de paviment fressat (imatge 2), en els
punts anteriors al desnivell produït pel fressat del paviment.

-

Es col·locaran balises lluminoses per donar una major visibilitat de la nova
configuració viària en horari nocturn.

Aglomerat:
Fase 3. Aglomerat dels carrils del costat mar del tronc central:
-

Els treballs s’iniciaran el dimecres 21 d’agost a les 08:00h fins a les 22:00h,
amb l’aglomerat dels dos carrils del costat mar del tronc central de la Gran Via de
les Corts Catalanes, iniciant per la cruïlla amb el c/Aribau i en sentit Besòs fins a la
Rbla. Catalunya. A partir de les 7:15h es podrà iniciar el muntatge de la
implantació i restriccions de carril d’aquesta fase d’obra per poder iniciar els
treballs d’aglomerat a les 08:00h

-

Es mantindrà la circulació de dos carrils del costat muntanya del tronc central en
sentit Besòs.

-

S’haurà de desmuntar la configuració viària nocturna i es realitzarà una restricció
de carril de 5 a 3 carrils des del c/Casanova, amb les mateixes característiques
que s’han descrit a la Fase 1 i segons el que es defineix al plànol 05.
o El carril ràpid té la obligació de girar pel c/Aribau, i els dos carrils restants
circularan pel costat muntanya del tronc central, realitzant una “chicane”
que es delimitarà amb cinta adhesiva de color groc continua.
o Els autobusos que circulin pel tronc central es podran derivar al lateral del
costat mar a l’altura de la cruïlla amb el c/Muntaner.

-

En el moment de l’inici de l’aglomerat a la cruïlla amb el c/Aribau, degut a la
implantació de la maquinaria, es realitzarà el tall de la circulació del c/Aribau a la
Ronda Sant Antoni, desviant la circulació per Sepúlveda i fins al c/Casanova, i el
carril bus del costat del Bar Estudiantil, tal i com es descriu a la Fase 1 d’aquest
informe i segons el que es defineix al plànol 02. En aquesta fase el tall de
circulació serà permanent fins la finalització de l’aglomerat dels carrils del costat
muntanya del tronc central.

-

Es mantindrà la posició de la persona senyalista s a la cruïlla del c/Aribau amb la
Gran Via de les Corts Catalanes per evitar que qualsevol vehicle que circuli pel
lateral del costat mar pugui accedir a la calçada central.

-

Quan l’avançament de la maquinaria d’aglomerat arribi a la cruïlla amb el
c/Balmes, es realitzarà el tall de la circulació del carrer segons el que s’indica a la
Fase 2 i es detalla al plànol 03. De la mateixa manera que en el punt anterior,
aquest tall serà permanent fins a la finalització de l’aglomerat dels carrils del costat
muntanya del tronc central.

-

Una vegada es finalitzi l’aglomerat del carrils del costat mar del tronc central, es
realitzarà el pintat definitiu de la senyalització horitzontal dels passos de vianants i
dels carrils, sense pintar el pictograma de BUS, BUS-TAXI, per poder habilitar
aquests carrils per a la circulació de la resta de vehicles. El pictograma es pintarà
una vegada finalitzat l’aglomerat de tot el tram i es realitzarà per parts.

Fase 4. Aglomerat dels carrils del costat muntanya del tronc central:
-

Es traslladarà la maquinaria d’aglomerat als carrils del costat muntanya,
modificant les restriccions de carrils segons el que es descriu a la Fase 2 del
present informe i es defineix al plànol 04, i es desplaçarà la circulació pels carrils
habilitats al costat mar.

-

L’aglomerat dels carrils del costat muntanya es realitzarà amb les mateixes
condicions que els del costat mar, mantenint els talls de les cruïlles del c/Aribau i

del c/Balmes. Es valorarà l’apertura de la circulació d’aquestes cruïlles segons
l’estat de l’aglomerat i segons les indicacions de la Direcció Facultativa de l’obra.
-

Quan es finalitzi l’aglomerat dels carrils es pintarà la senyalització definitiva dels
passos de vianants i dels carrils de circulació, i s’habilitarà la circulació de tot el
tram.

-

La nit del dimecres 21 al dijous 22, es pintaran per trams la senyalització
horitzontal definitiva de les graelles de les cruïlles amb el c/Balmes i amb la Plaça
de la Universitat (Bar Estudiantil).

-

Es mantindrà el dijous 22 d’agost com a reserva en cas de possibles
endarreriments dels treballs.

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 aquell dia:
‐

S’haurà d’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 per a que aquesta cinta que s’haurà col·locat, es
mantingui activa i en ús mentre durin aquests treballs.

‐

No es podran afectar ni tallar, per aquests treballs de fressat i pavimentació, a
més de dos passos de vianants seguits. Per tant, s’ha de garantir en tot moment,
que els itineraris alternatius per als vianants per creuar els vials afectats, no
obligui a aquests a recórrer un trajecte molt superior al establert amb normalitat.

‐

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.

Recursos necessaris de l’empresa pels treballs d’implantació.
-

Operaris senyalistes en tots aquells punts on hi hagi una restricció de trànsit per
indicar d’aquestes i per informar als usuaris dels itineraris a seguir.

-

El dimarts i dimecres dies 20 i 21 d’agost del 2019, a partir de les 08:00 hores i
durant els treballs de tancament de la zona d’obres i dels de fressat/pavimentació,
es col·locaran en els següents punts els senyalistes que correspongui durant tota
la jornada de treball. En el següent quadre s’especifica el lloc on han d’estar

Ubicació dels senyalistes

Senyalistes

c/Balmes amb el c/Consell de Cent

1

c/Balmes amb el c/Diputació

1

c/Aribau amb la Rda. Sant Antoni

1

Gran Via amb c/Balmes

1

Gran Via amb c/Aribau

1

Total

5

-

A part d’aquest quadre, faran falta tots aquells operaris necessaris que
acompanyin els treballs de fressat i pavimentació, per tal d’anar tallant els passos
de vianants afectats.

-

Cons de 90cm en numero suficient per poder realitzar les restriccions provisionals
de trànsit.

-

Tots aquells elements de seguretat, i tot el que correspongui per normativa, per tal
de senyalitzar correctament la zona d’obres.

-

Es recomana des d’aquesta Unitat d’Obres, que els equips de pintura siguin
proporcionals als treballs a realitzar i al temps que es disposa per efectuarlos. Tant en personal com en maquinària de fresatge i de pintura.

9. 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
núm.

SORTIDA
núm. 02748
16/7/2019

Xavier Alcodori Lázaro
Intendent en cap
Unitat d’Obres

