Àrea de Seguretat Ciutadana i Territori
Guàrdia Urbana
Divisió de Planificació
Unitat d’Ocupacions de la Via Pública

SERVEIS DE TRÀNSIT I OCUPACIONS VIA PÚBLICA
DIVENDRES DIA 25 D’ABRIL DE 2014

ACTES FESTIUS
• (140001135) 22/04/2014 C/ VINT-BONAVISTA reservat de tota l`
explanada asfaltada al tram del carrer tres al carrer sis els dos costats
en horari de 8 del mati del dia 22 a les 24 h del dia 07/05 per instal·lació
carpa fira d`abril.
• (140001134) 22/04/2014 C/ VINT-BONAVISTA reservat per instal·lació
atracció firal de la fira d`abril al tram de terra del carrer tres al carrer sis
els dos costats en horari de 8 del mati del dia 22 a les 24 h del dia 07/05
• (140001133) 22/04/2014 C/ VINT-BONAVISTA reservat per instal·lació
atracció firal de la fira d`abril al tram de terra del carrer tres al carrer sis
els dos costats en horari de 8 del mati del dia 22 a les 24 h del dia 07/05
CLAVEGUERAM
• (140001125) 22/04/2014 C/ ESTANISLAU FIGUERAS
ocupació del
carril de pujada al tram del núm. 20 al 16 amb modificació dels carrils
existents convertint-los en un de per a cada sentit fins el dia 5 de maig
en horari de 8 a 18 h per feines de reparació de la canonada .
senyalització de la zona de treball , dels carrils de circulació i seguretat
a càrrec d `ells. facilita
GAS NATURAL
• (140001124) 23/04/2014 AV. ANDORRA obertura d`una cata i rasa a la
vorera al tram del davant del núm. 10 per connexió de gas fins el dia
29/04 en horari de 8 a 18 h aprox. seguretat, senyalització i desviament
dels vianants a càrrec de l`empresa.
• (140001122) 22/04/2014 AV. ANDORRA obertura d`una cata i rasa a la
vorera al tram del davant del núm. 15 per connexió de gas fins el dia
29/04 en horari de 8 a 18 h aprox. seguretat, senyalització i desviament
dels vianants a càrrec de l`empresa.
MUDANÇA
• (140001128) 25/04/2014 C/ NARCIS OLLER reserva a la part del
darrera del edifici del c/ Josep maria Segarra 12 de 9 a 17 h amb
elevador de mobles per mudança.
• (140001127) 25/04/2014 C/ SEBASTIAN BACH reserva de 20 metres
al núm. 24 de 11 a 20 h amb elevador muntamobles per mudança.
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OBRES
• (140001144) 24/04/2014 C/ PERE MARTELL ocupació de la vorera per
conectar els desguassos de l'edifici a la xarxa general municipal del
clavegueram del cr. del mar. en horari de 08:00h a 20:00h. desviament
dels vianants a l`altra vorera a càrrec de l`empresa. mesures de
seguretat ( tanques, cons, xapes...) i senyalització adients.

Tarragona, d’abril de 2014

