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Continuació Túnels de Glòries. 
Treballs de manteniment 
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Data: 06/02/2022 
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1. Identificació de l’obra 

 
D’acord amb el Comitè d’Obres i Mobilitat, s’autoritza a l’empresa constructora UTE 
INSTAL·LACIONS GLÒRIES (LOT 6), continuant amb les tasques d’execució dels túnels 
viaris a la pl. Glòries Catalanes, a efectuar les següents tasques: 

 Encreuament de calçada per a la instal·lació d’un nou semàfor 
 Col·locació de balises lluminoses a l’entrada del Túnel, sentit entrada ciutat 

Descripció i horari dels treballs en general:  
 Lloc: Gran Via C.C. , costat muntanya entre el c. Padilla i el c. Bilbao. 
 L'àmbit territorial afectat serà el corresponent als Districtes Municipals de l’Eixample i 

Sant Martí 
 Data d’inici:  2/04/2018 pendent de data de finalització. 
 L'horari de treball serà en horari diürn i nocturn per treballs d’implantació i en 

especial els treballs de manteniment amb afectació al Túnel 
 

2. Treballs específics d'aquesta addició 
 
Encreuament de calçada per a la instal·lació d’un nou semàfor  
 
Diumenge dia 6 de febrer de 2022, en horari de 0900 a 1500 hores 
 
Planificació de l'obra: 
 
El diumenge dia 6 de febrer de 2022, en horari de 0900 a 1500 hores, es procedirà a 
efectuar l’encreuament de calçada per a la instal·lació d’un nou semàfor al lateral 
muntanya de la Gran Via C.C., a l’altura de Sant Joan de Malta. 
Per a la realització d’aquestes tasques es tallarà l’accés al lateral muntanya de la Gran 
Via C.C., d’acord amb les següents condicions: 
 

 L’empresa col·locarà un senyalista en el lateral de la Gran Via C.C. amb Bilbao, 
per a permetre el pas als veïns. 

 Es desviarà la circulació del lateral cap el c. Bilbao – c. Perú – c. Llacuna i 
reincorporació a la Gran Via C.C. 

 Aquest desviament també afectarà a la circulació dels autobusos, restant 
desviades les línies amb el mateix recorregut que la resta de vehicles, restant fora 
de servei la parada provisional abans del c. Llacuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Treballs de col·locació de les balises lluminoses a la Gran Via C.C., a l’entrada del 
Túnel, sentit entrada ciutat 
 
Planificació de l'obra: 
 
La col·locació d’aquestes balises s’efectuarà d’acord amb la següent planificació 
setmanal: 
 

DIA HORARI OCUPACIÓ OBSERVACIONS 
Dilluns 

07/02/22 
De  

0930 a 
1630 h 

Ocupació del carril esquerre 
de la Gran Via C.C., 
permetent el pas a dos carrils 
de circulació 

Substitució de new jerseis de 
formigó per new jerseis de plàstic 

Dimarts 
08/02/22 

De  
0930 a 
1630 h 

Ocupació dels dos carrils 
ràpids, permetent el pas a 
dos carrils  

Col·locació de balises lluminoses, 
protecció dels treballs amb new 
jerseis de plàstic o cons. L’empresa 
disposarà d’un vehicle pantalla amb 
senyalització per a protegir als 
treballadors. 

Dimecres 
09/02/22 

De  
0930 a 
1630 h 

Ocupació dels dos carrils 
ràpids, permetent el pas a 
dos carrils  

Col·locació de balises lluminoses, 
protecció dels treballs amb new 
jerseis de plàstic o cons. L’empresa 
disposarà d’un vehicle pantalla amb 
senyalització per a protegir als 
treballadors. 

Dijous 
10/02/22 

De  
0930 a 
1630 h 

Ocupació dels dos carrils 
lents, permetent el pas a dos 
carrils  

Col·locació de balises lluminoses, 
protecció dels treballs amb new 
jerseis de plàstic o cons. L’empresa 
disposarà d’un vehicle pantalla amb 
senyalització per a protegir als 
treballadors. 

Nit del 
dijous dia 
10/02/22 

De 
2230 a 
0530 h 

Ocupació dels dos carrils 
ràpids, permetent el pas a 
dos carrils i posteriorment 
ocupació dels dos carrils 
lents, permetent el pas a dos 
carrils 

Col·locació de balises lluminoses, 
protecció dels treballs amb new 
jerseis de plàstic o cons. L’empresa 
disposarà d’un vehicle pantalla amb 
senyalització per a protegir als 
treballadors. 

Divendres 
11/02/22 

De  
0930 a 
1630 h 

Ocupació d’un carril (lent), 
permetent el pas a tres carrils 

Col·locació de balises lluminoses, 
protecció dels treballs amb new 
jerseis de plàstic o cons. L’empresa 
disposarà d’un vehicle pantalla amb 
senyalització per a protegir als 
treballadors. 

 
A mesura que s’avancin els treballs anirem adjuntant les properes planificacions de la 
resta d’actuacions. 
 
Recursos de l’empresa 

 
- Cons de 75 cm, panells direccionals (TB-1) i senyals verticals de codi, en número 
suficient per poder realitzar les restriccions provisionals de trànsit. Vehicle pantalla. 
- New jerseis de plàstic de color vermell i blanc, totes iguals en forma i mesura, amb 
llums nocturnes, omplertes d'aigua o arena per evitar desplaçaments involuntaris.  


