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
DIMECRES DIA 02 DE JULIOL DE 2014
CAMIÓ DESCÀRREGA MATERIAL
• (140001685) 01/07/2014 AV. PRAT DE LA RIBA permís d’ocupació
a l'avinguda prat de la riba, n. 17. per a realitzar la descàrrega de
material per al muntatge de bastida per a la reparació de la façana. en
horari de 8 a 20h. mesures de seguretat, senyalització a càrrec d'ells. no
es retiraran vehicles per estar fora de plaç.
CAMIÓ GRUA
• (140001684) 02/07/2014 C/ SANT AGUSTI permís d`accés al núm. 19
per pujar uns materials d`obra en horari de 06:45 a 9 del mati (sense
molestar descans veïns). contactaran prèviament amb les terrasses
afectades a fi d`evitar inconvenients. seguretat i senyalització de la zona
de treball a càrrec d`ells.
OCUPACIÓ VORERA
• (140001689) 02/07/2014 PRIORITAT 2 AV. MARIA CRISTINA reserva
d`estacionament al primer tram zona verda tocant al col·legi sant pau per
estacionar camió muntatge passarel·la fins el dia 03/07 de 8 a 22 h
PINTURA
• (140001677) 02/07/2014 PRIORITAT 1 RAMBLA NOVA reservat per
treball de pintura plaça d'estacionament de minusvàlid a rambla nova
núm. 51
• (140001639) 01/07/2014 PRIORITAT 1 VIA AUGUSTA reserva a tot el
tram els dos costats fins el dia 03/07 per pintura d`aparcaments de 8 a
20 h
RESERVAT
• (140001304) 02/07/2014 PRIORITAT 1 AV. PRESIDENT FRANCESC
MACI reservat davant núm. 3 ( 15 metres) direcció corts catalanes per
radar horari de 14 a 22 h

TELECOMUNICACIONS
• (140001686) 02/07/2014 C/ JAUME I permís ocupació a la vorera al
davant del núm. 33. per realitzar treballs de millores i reparacions de la
xarxa de telefònica. en cap cas tallaran el pas i fos necessari desviant a
l'altra vorera horari de 08 a 20 h. conificació , seguretat i senyalització a
càrrec d`ells.

Tarragona, 1 de Juliol de 2014

