Àrea de Presidència
Subàrea de Seguretat Ciutadana
Guàrdia urbana

SERVEIS DE TRÀNSIT I OCUPACIONS VIA PÚBLICA
DIJOUS 7 D AGOST DE 2014
Informació de contingut: Aquest document Inclou, tant els permisos que es
concedeixen directament des de la GUT (mudances i d’altres), com els
permisos que ja tenen llicència de l’Ajuntament, però que estan obligats a
coordinar-se amb la GUT per tal de minimitzar les afectacions al trànsit i/o
simplement per saber quan es fan efectius.
Si es detecta alguna ocupació que no estigui en aquest llistat, cal
comprovar també la Ordre d'Ocupacions Setmanal.

ARRANJAMENT FAÇANA
• (140002001) 06/08/2014 BLOC ICOMAR 1 ocupació de la rambla de
la urb per arranjament façana del bloc a 6 num 1 amb maquina
elevadora en horari de 8 a 20 h els dies 6 i 7 .
FESCA-ENDESA
• (140002011) 07/08/2014 C/ COMTE DE RIUS autorització per entrar
amb vehicle cistella i vehicle taller per fer reparació a d’instal·lació
elèctrica area. contactaran amb els establiments per les afectacions
possibles,
MUDANÇA
• (140001987) 07/08/2014 C/ CRONISTA SESSE 11 permís d'ocupació i
reserva per realitzar una mudança en horari de 9 a 18.
• (140002003) 06/08/2014 RAMBLA NOVA 58-60 reserva de la zona de
minusvàlids davant del num 58-60 ( tapant la senyal) en horari de 8 a 15
h els dies 6-7 d`agost.
OCUPACIÓ VORERA
• (140001688) 17/04/2014 AVDA MEDITERRANI
instal·lació xurreria
a la cantonada carrer Baix Empordà del dia 17 ad`abril al 15 de
setembre
PLATAFORMA TELESCÒPICA
• (140001976) 04/08/2014 C/ ASSALT permís d'ocupació i reserva de la
via pública al cr. assalt per posar una plataforma telescòpica per
realitzar treballs de reparació de la façana de l'edifici de pares carmelites
descalços de Catalunya en horari de 8 a 19h fins el dia 08/08.
TRANSPORT ESPECIAL
• (140002000) 07/08/2014 N-340A
transport especial
sense
acompanyament de Guardia urbana , però si amb acompanyament de
mossos. a partir de les 22.30 des del Hatmont ( vila seva ) fins al port
permís num te 40893

