Conselleria de Seguretat Ciutadana
Guàrdia urbana

OVP DIÀRIA
DIJOUS DIA 02 DE MAIG DE 2019
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.
ACTES DIVERSOS
• (190000928) 02/05/2019 MORA D'EBRE reserva d'espai al carrer mora
d'ebre (tram de Rambla de Ponet a Menorca, façana del camp de futbol)
amb motiu del torneig policial ipa tarragona La senyalització anirà de
les 20:00h del dia 02 a les 20:00 del dia 04 de maig
CAMIÓ DESCÀRREGA MATERIAL
• (190000994) 02/05/2019 COMTE Núm: 11-11 BIS permís d'acces
amb camió en horari de 8.00 a 18.00 h . El vehicle es col.locarà a la pl.
Pallol per descarregar . L'itinerari serà Rambla Vella,Rera Sant
Domenech,Salines i pl. Pallol. No es podrà llençar cap material a la via
publica, els operaris facilitaran la maniobra mantenint la seguretat i la
senyalització pertinent.
MUDANÇA
• (190001036) 02/05/2019 PERE MARTELL Núm: 30 reserva davant
del num 30 per mudança en horari de 8 a 18 h .
MUNTATGE BASTIDA
• (190001041) 02/05/2019 REBOLLEDO Núm: 22-24 tall de transit i
reserva davant del num 22-24 fins el dia 03/05 per descàrrega i
muntatge de bastida . La seguretat i la senyalització de la zona de
treball a càrrec d ells
OBRES AVARIA TELEFÓNICA
• (190001040) 02/05/2019 RAMON Y CAJAL reserva a la cantonada
francesc bastos per treballs de de sustitució i reparació cables de coure
amb grua durant tot el dia . la seguretat i la senyalitzacio a carrec d ells
• (190001039) 02/05/2019 FRANCESC BASTOS reserva a la cantonada
Eivissa per treballs de de sustitució i reparació cables de coure amb grua
durant tot el dia . La seguretat i la senyalització a càrrec d ells
PODA D'ARBRES
• (190001035) 02/05/2019 JOSEP M.MALATOreserva per poda fins el
dia 03/05 per poda.
• (190001033) 30/04/2019 JOAN FUSTER
reserva per poda fins el
dia 03/05 per poda.
RESERVAT
• (190001044) 02/05/2019 WILLIAM.J.BRYANT
Núm:
ENTRADA
reserva d'espai per a vehicles autoritzats, del espectacle amfiteatre dins
els actes Tarraco Viva, al vial j. Willian Bryant (entrada a l'amfiteatre
Roma). La senyalització anira de es 06:00h del dia 02 de maig a l as
01:00h del dia 22 de maig.
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•

(190001042) 02/05/2019 ARCE OCHOTORENA Núm: VALLAT
reserva d'espai per a vehicles autoritzats ,del espectacle amfiteatre dins
els actes Tarraco viva, en la plaça d' Arce Ochotorena (tota la zona
tocant al vallat de l'amfiteatre roma). La senyalització anira de es 06:00h
del dia 02 de maig a l as 01:00h del dia 22 de maig.
• (190000990) 16/04/2019 VINT-BONAVISTA reservat
fira
d'abril.
explanada asfaltada i exolanada de terra del cr. vint des de carrer tres
fins al cr. sis.
UNITAT MÒBIL
• (190001038) 02/05/2019 RAMBLA VELLA permís d'ocupació de la via
pública i reserva d'estacionament a la Rambla Vella davant de la porta
principal del hospital per posar l'unitat mòbil del banc de sang i teixits,
per una campanya de donació de sang. En horari de 9h. a 14h.

Tarragona, 30 d`abril de 2019

