
 
 

                 

 
 
 
 

PLA D’ACTUACIÓ      /2022 
 
 

PROJECTE EXECUTIU DE L’ESCOMESA D’AIGUA 
CALENTA ALS HABITATGES DOTACIONALS 

SITUATS AL CARRER ULLDECONA 2 SECTOR 10 
ILLA G P22 MARINA DE PRAT VERMELL, 

 
 
 
NÚM. EXPEDIENT EE:                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 11/07/2022 
 
 

Sants-Montjuïc 
 

Unitat Territorial 

Guàrdia Urbana
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1. Identificació de l’obra 

 

D’acord amb l’acta del Comitè d’Obres i Mobilitat del passat dia 22/6/2022, es va 

autoritzar a l’empresa constructora Desmontes y Construcciones Romero, S.A. , a 

realitzar els treballs de derivació de xarxa d’escomesa d’aigua calenta. 

Descripció i horari dels treballs en general:    

- Lloc: Cal Cisó des del c. Ulldecona al c. Sovelles. 
- L'àmbit territorial afectat serà el corresponent al Districte Municipal de Sants-Montjuïc 
- Data d’inici:  11/07/2022     fins al dia  12/08/2022 
- L'horari de treball serà en  Horari diürn comprès entre les 08.00 i les   18.00  

 

2. Treballs d'execució de l'obra 

 
Fase única. 
 

Fase única:  Data d’inici: 11/07/2022            Data final:  12/08/2022 

Tram afectat: Cal Cisó 

 
Planificació de l'obra:  
- Treballs per la derivació de xarxa de l’escomesa d’aigua calenta, des del carrer de Cal Cisó, cap 
als habitatges dotacionals situats al carrer d'Ulldecona 2 Sector 10 Illa G P22. 
 

- Restriccions circulatòries  
 

o Els treballs es realitzaran amb tall de carrer i vorera banda muntanya. 
El desviament serà carrer d’Ulldecona – passeig de la Zona Franca – 
carrer dels Motors – carrer de Pontils. 

o Els trams del carrer d’Ulldecona a l'obra, i de carrer de Pontils a l'obra, 
quedaran en atzucac, amb accés exclusiu de veïns i vehicles 
d’emergència. 
 
 

- Afectació als vianants 

- Els vianants seran desviats a la vorera banda mar pels passos de 
vianants existents. 

 
- Observacions. 

 
Afectacions a l'estacionament: 
 
- Es prohibirà l'estacionament en els següents carrers: Cal Cisó, del c.Ulldecona a c. 

Pontils. 
- La prohibició d'estacionament serà a partir del 11/07/2022, i la col·locació d’aquesta i 

enviament de les fotografies d’aquesta col·locació serà el dia 01/07/2022 com a data 
màxima, en el punt indicat anteriorment. 

- 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. 
 

Col·locació de la senyalització informativa  prèvia: 
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- La col·locació dels panells informatius d'obres serà el dia 11/07/2022 o abans però 

tapats amb malla d'ocultació negra.  
- S'haurà d'escriure  el codi: " PA (núm. indicat portada)-21" , en lletra de color negre i 

amb una mida en conjunt equivalent a un DIN-4, darrera dels panells d'obra, en la part 
inferior dreta. 

- La senyalització provisional d’obres i de codi hauran d'ajustar-se a la normativa vigent. 
 
Recurs necessaris de l’empresa pels treballs a realitzar.  
 

- 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. 

- Cons de 75cm, panells direccionals (TB-1) i senyals verticals de codi, en número 

suficient per poder realitzar les restriccions provisionals de trànsit. 

- New jerseis de formigó de color groc, totes iguals en forma i mesura , amb 

catadiòptrics i llums nocturnes, i en tot el perímetre de la obra en la que coincideixi amb 

la circulació. Caldrà tenir present que s’haurà de tenir unes que siguin aixamfranades 

per poder col·locar-les en els inicis de les ocupacions , i evitar que en cas d’accident 

puguin resultar danyats greument els usuaris dels vehicles que circulen per les vies 

afectades. 

- 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. 

- Totes aquelles tanques metàl·liques grogues o mallades altes metàl·liques de simple 

torsió, elements de seguretat, i tot el que correspongui per normativa, per tal de 

senyalitzar correctament la zona d’obres. 

- Cinta adhesiva de senyalització  de color groc o blanca proporcional a l'espai a 

senyalitzar. 

- Els equips de pintura siguin proporcionals als treballs a realitzar i al temps que es 

disposa per efectuar-los. Tant en personal com en maquinària de fresatge i de pintura. 

- Equip de semaforització de ser necessari. En aquest cas la Direcció d'Obra i/o 

Constructora contactarà amb Mobilitat o amb el serveis corresponents. 

 
Restitució al estat original o següent fase. 
 
- La restitució de l’espai públic (o la següent fase) està prevista pel proper dia 12/01/2022. 

Annexos: 
 
Annex 1. Plànols amb els desviaments de trànsit i d'itineraris alternatius, senyalització 

horitzontal,  vertical i d'obra. 

Annex 2. Panells informatius. 
 
Annex 3. Plànols facilitats per l'empresa. 



 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

3. Dades dels responsables de l'obra 

Fitxa de Responsables            Data: __-__-____ 

PROMOTOR (Propietat) Ecoenergies S,A, 

Responsable    Miguel Sebastia 

Telèfon                                                      627562791 Mail miguel.sebastia@ecoenergies.cat 

 

DIRECCIÓ d’OBRA  NETLUX SL CIF B66798380 

Adreça C/Ramon Turro 249 baixos C.P: 08005 Ciutat Barcelona 

Director 
d'Obra 

Nom i Cognoms Josep Mª Reig 

Telèfon                                                      663785409 Mail jmreig@netluxsl.com 

Adjunt D.O. Nom i Cognoms  

Telèfon                                                       Mail  

 

CONSTRUCTORA  Desmontes y Construcciones Romero, S.A. CIF B92745702 

Adreça 
Carrer de Manuel Fernández Márquez 
48 

C.P: 08918 Ciutat Badalona 

Cap d'Obra Nom i Cognoms Alejandro Romero 

Telèfon                                                      629255947 Mail a.romero@construccionesromero.com 

Cap de 
Producció 

Nom i Cognoms  

Telèfon                                                       Mail  

Encarregat Nom i Cognoms  

Telèfon                                                       
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SENYALITZACIÓ  CIF B58441585 

EMPRESA SENYALITZACIÓ  Interoad 

Adreça Carrer de Sant Joan 3 C.P: 08620 Ciutat 

Sant 
Vicenç 
dels 
Horts 

Cap d'Obra Nom i Cognoms  

Telèfon                                                       Mail  

 

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT  

EMPRESA NTI 

Adreça Passatge Felip Trapero 11, 3º 1ª C.P:  Ciutat 
El Prat de 
Llobregat 

Nom i Cognoms Frederico Friese 

Telèfon                                                      676229380 Mail ffriese@nti-engineering.com 

*Qualsevol modificació en les dades facilitades implicarà omplir de nou aquest quadre per la 
Direcció d'Obra i/o Constructora i enviar-lo a GU_obres@bcn.cat 

4. Acta del Comitè d'Obres i Mobilitat 

Reunió del dia 12/1/2022 

-CODI GIAT: 

-6.- Canalització d'ECOENERGIES al c. Cal Cisó (Sants-Montjuïc) 
CODI GIAT: 03-2022G0015 
 
Es presenten els treballs per la derivació de xarxa de l’escomesa d’aigua calenta, des del carrer de 
Cal Cisó, cap als habitatges dotacionals situats al carrer d'Ulldecona 2 Sector 10 Illa G P22. 
 
La secció de trànsit del carrer de Cal Cisó és d'1 cordó de serveis banda mar i 1 carril de circulació 
sentit Besòs. 
 
L’actuació es programa en una fase única, de l'11/07/2022 a 12/08/2022, en horari habitual. 
 
Els treballs es realitzaran amb tall de carrer i vorera banda muntanya. El desviament serà carrer 
d’Ulldecona – passeig de la Zona Franca – carrer dels Motors – carrer de Pontils. 
 
Els vianants seran desviats a la vorera banda mar pels passos de vianants existents. 
 
Els trams del carrer d’Ulldecona a l'obra, i de carrer de Pontils a l'obra, quedaran en atzucac, amb 
accés exclusiu de veïns i vehicles d’emergència. 
 



 

 

Cal pre-senyalitzar amb plafons de reserva d’estacionament, la prohibició d’aparcament de les 
places afectades, en data 01/07/2022. Es mantindrà el cordó de serveis a l’últim tram del carrer 
de Cal Cisó arribant al carrer de Pontils. 
 

S’està per rebre la llicència favorable ACEFAT pel dia d’avui o demà. 

5. Observacions 
- Es pot consultar la informació general de l’obra a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona: 

www.bcn.cat/obres 
- Per anul·lació dels treballs per problemes tècnics o meteorològics s’ha de trucar amb antelació 

suficient als següents núm. de telèfon: 

 Abans de les 15:00 hores al tel. 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 932915092 demanant pel Cap de Sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xavier Alcodori Lázaro 

Intendent Cap 

 

5 de juliol de 2022 

 

 

 

Unitat Territorial Sants-Montjuïc 

 
2103-03116/22 

5 de juliol de 2022 

file://NAS01/DEPT/GUB/QUOTA/DC-OBRES/PLANTILLES%20DE%20TREBALL/www.bcn.cat/obres
file://NAS01/DEPT/GUB/QUOTA/DC-OBRES/PLANTILLES%20DE%20TREBALL/gu_obres@bcn.cat



