
Taula de mobilitat de les universitats –  actuacions de millora  

 

Tipus de millora Descripció 
Estat (Data de 

resolució) 
Foto 

Senyalització / 

accessibilitat 

Menéndez Pelayo – Avda Joan XXIII 

Millorar senyalització i accessibilitat, 

transformant la cruïlla en rotonda 

RESOLT 

(02/2013) 

 

Regulació 

  

Jordi Girona /Alfambra 

Revisar regulació cruïlla 

  

RESOLT 

(02/2013) 
 

Accessibilitat 
Tinent Coronel Valenzuela 

Arranjament voreres 

RESOLT 

(02/2013) 

 

Regulació 

Tinent Coronel Valenzuela / Diagonal  

Instal·lació de semàfor i revisar regulació per 

evitar cues sentit mar 

RESOLT 

(06/2013) 

 

Senyalització 

  

Pascual i Vila 

Revisar ús places estacionament de motos 

  

RESOLT 

(03/2014) 

 

Senyalització / 

accessibilitat 

  

John Maynard Keynes 

Diagonal entorn Física i Química / Pascual i 

Vila  

Revisar estacionament motos en vorera 

 

RESOLT 

(03/2014) 

 

https://maps.google.es/?ll=41.384573,2.122467&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.386877,2.11236&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.386748,2.116215&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.386098,2.116775&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.383881,2.116628&spn=0.003216,0.004823&t=h&z=18
https://maps.google.es/?ll=41.386748,2.116215&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.385193,2.116303&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.385193,2.116303&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19


 

Senyalització 

Actualització de la senyalització vertical per 

a vianants a tot el Campus 

RESOLT 

(04/2013) 

 

Seguretat viària 

  

Jordi Girona / Til·lers 

Millorar seguretat viària encreuament en T 

  

  

Senyalització / 

accessibilitat 

Lateral muntanya Diagonal 

Millorar estacionament i accessibilitat amb 

nova vorera 

RESOLT 

(09/2013) 

 

Senyalització / 

accessibilitat 

Pau Gargallo (entre Martí i Franquès i 

Pascual i Vila) 

Millorar accessibilitat amb nova vorera al 

costat mar, reasfaltar calçada i corregir 

drenatge 

RESOLT 

(02/2014) 

 

Senyalització 
Pau Gargallo – Pascual i Vila 

Repintar pas de vianants 

RESOLT 

(04/2013) 

 

Accessibilitat 

Doctor Marañón / Pau Gargallo 

Millorar accessibilitat passos de vianants 

amb noves rampes 

RESOLT 

(09/2013) 

 

Regulació 

  

Martí i Franquès / Diagonal 

Revisar regulació cruïlla per millorar fluïdesa 

del trànsit 

  

REVISAT 2015 

(la cruïlla no 

permet gir 

simultani en 

ambdós sentits) 
 

https://maps.google.es/?ll=41.389401,2.11814&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.38578,2.115678&spn=0.003216,0.004823&t=h&z=18
https://maps.google.es/maps?ll=41.384448,2.117502&spn=0.003425,0.004823&t=h&z=18
https://maps.google.es/maps?ll=41.384448,2.117502&spn=0.003425,0.004823&t=h&z=18
https://maps.google.es/?ll=41.383881,2.116628&spn=0.003216,0.004823&t=h&z=18
https://maps.google.es/?ll=41.383003,2.113047&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.385136,2.116067&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19


Senyalització 

  

Manca marquesina BUS al costat del metro 

L3 Zona Universitària 

  

RESOLT 

(03/2014) 

 

Accessibilitat 
Llorens i Artigas 

Arranjament voreres  

RESOLT 

(04/2013), amb 

un tram pendent 

 

Accessibilitat 

  

Confirmació semàfors invidents en els 

entorns dels Campus Nord i Sud 

Av. Diagonal - Av. Doctor Marañón 

Av. Diagonal – c/ Tinent Coronel Valenzuela 

c/ Jordi Girona - Av. Exercit – c/ Gran Capità 

– c/ Alfambra 

c/ Jordi Girona – c/ Joan Obiols 

c/ Jordi Girona – c/ Tinent Coronel 

Valenzuela 

  

RESOLT 

(04/2013) 
  

Pacificació Revisió Z-30 entorn campus 

 

RESOLT 2015 

(Campus Sud 

senyalitzat com a 

zona 30) 

 

 

Altres 

administracions 

  

Seguiment de projectes de connectivitat 

carril bici amb els municipis limítrofs 

(Esplugues) 

  

EN 

REALITZACIÓ 
  

Seguretat 

Martí i Franquès 

Substitució d’aglomerat drenant per asfalt a 

la mitjana del vial, que presentava desnivells 

i era relliscós per a les motos 

RESOLT 

(09/2013) 

 

  

https://maps.google.es/?ll=41.384227,2.111703&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.384227,2.111703&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.382919,2.116113&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.384291,2.112524&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.385899,2.116797&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.386948,2.112173&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.386948,2.112173&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.387553,2.114018&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.388083,2.115356&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.388083,2.115356&spn=0.001608,0.002411&t=h&z=19
https://maps.google.es/?ll=41.384428,2.118596&spn=0.003216,0.004823&t=h&z=18

