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
DILLUNS DIA 05 DE MAIG DE 2014
ACTES FESTIUS
• (140001135) 22/04/2014 (PRIORITAT-1) 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 (PRIORITAT-1)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 (PRIORITAT-1)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
CAMIÓ CARREGA MATERIAL
• (140001155) 05/05/2014 RAMBLA NOVA permís d`ocupació al carril
del davant núm. 100 davant la caixa per carrega exposició en horari de
08:00 a 14:00 h amb un camió de 9 metres de l'empresa de transports
quercus Montajes matricula a determinar seguretat i senyalització a
càrrec d`ells.
CAMIÓ GRUA
• (140001189) 05/05/2014 (PRIORITAT-2)C/ ROSA VENES reserva de
15 metres del núm. 3 de 8 a 13 h per pujar material al terrat de l`edifici
amb camió grua en cap cas tallaran totalment el transit . desviament dels
vianants, senyalització i seguretat del transit a càrrec d'ells.
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.
GAS NATURAL
• (140001195) 05/05/2014 C/ ENRIC MORERA permís d'ocupació a la
vorera per realitzar cata per connexió escomesa gas natural. en horari
de les 08:00 h a les 20:00h. desviament dels vianants a l’altre vorera,
conificat ,seguretat i tanques a la zona de treball. en cap moment
tallaran la circulació
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MUDANÇA
• (140001192) 05/05/2014 (PRIORITAT-2) C/ HIGINI ANGLES
permís d'ocupació i reserva d'espai a la via pública al cr. Higini Angles,
n.10, en horari de 09:00h a 15:00h. per realitzar una mudança.
senyalització i mesures de seguretat a càrrec d'ells.
•

•

•

(140001191) 05/05/2014 (PRIORITAT-2)
AV.
MARQUES
DE
MONTOLIU permís d'ocupació i reserva de la via pública a l'avinguda
marques de Montoliu núm. 7, en horari de 14:00h a 20:00h. per realitzar
una mudança. la senyalització anirà a càrrec d'ells.
(140001190) 05/05/2014 (PRIORITAT-2)
C/
APODACA
permís
d'ocupació i reserva davant el núm. 26 per realitzar una mudança. en
horari de 09:00h a 15:00h. la senyalització del lloc anirà a càrrec
d'operaris de l'empresa.
(140001138) 05/05/2014 (PRIORITAT-2)C/
ROBERT
D’AGUILÓ
reservat de 20 metres davant del núm. 45 en horari de 8 a 20 h aprox.
per mudança . senyalització i seguretat a càrrec d `ells.

OBRES EMATSA
• (140001185) 05/05/2014 C/ DESTRAL ocupació de la via per 4 cates al
carrer destral 3 i al carrer la nau 5-6-8 per localització de serveis
soterrats d`ematsa en horari de 7 a 20 h aprox. fins el dia 16 de maig ,
habilitant espai suficient per al pas de vehicles ( amb la senyalització i
seguretat corresponent).
• (140001184) 05/05/2014 C/ LA NAU ocupació de la via per 4 cates al
carrer destral 3 i al carrer la nau 5-6-8 per localització de serveis
soterrats d`ematsa en horari de 7 a 20 h aprox. fins el dia 16 de maig ,
habilitant espai suficient per al pas de vehicles ( amb la senyalització i
seguretat corresponent).
RESERVAT
• (140000946) 05/05/2014 (PRIORITAT-1) C/ JOAN MIRO reservat 15
metres vianants radar direcció corts catalanes. horari de 14 a 22 h
Tarragona, 2 de Maig de 2014

