Conselleria de Seguretat
Guàrdia urbana

OVP DIÀRIA
DILLUNS DIA 06 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.
BASTIDA
(190001047) 06/05/2019 COVADONGA Núm. 2-4-6
exp.
llicències núm. 2019/21/o243. ocupació de via pública per
muntatge de bastida. Horari de 08:00 a 18:00 hores. Senyalització i
seguretat a càrrec de l'empresa.
CAMIÓ DESCÀRREGA MATERIAL
(190000995) 06/05/2019 COMTE Núm. 11-11 BIS premis
d’accés 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 Domènech, 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.
DESCARREGA MATERIAL
(190001074) 06/05/2019 RAMBLA VELLA Núm. 4 reserva
davant del núm4 a carril de circulació mesures de seguretat a
càrrec d’ells.
FORMIGONERA AUTOBOMBA
(190001081) 06/05/2019 SANT ANDREU Núm. 6 ocupació
i
tall de carrer davant del núm. 6 en horari de 8 a 20 h per
formigonar. En tot cas deixaran accés als guals
GRUA ELEVADORA
(190001083) 06/05/2019 PARC DE LA CIUTAT
permís
d’accés al parc de St. Rafael ( part darrera de Ramon y Cajal 55)
per subministrament material per obres a la coberta
(impermeabilització) en horari de 8 a 18 h ) amb camió grua i camió
MUDANÇA
(190001064) 06/05/2019 PIN I SOLER Núm. 38
ocupació
davant del núm. 38 per mudança amb elevador deixant pas als
vianants en tot moment. la seguretat a càrrec d’ells
PINTURA
(190001073) 06/05/2019 CINC-BONAVISTA reserva
costats per pintura fins el dia 10/05
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PLATAFORMA ELEVADORA
(190001077) 06/05/2019 LLORENÇ VILALLONGA Núm. 21
ocupació i reserva als dos costats del núm. 19 al 23 ( 15 m) per
col·locar maquina elevadora per treballs de neteja de tubs pluvials.
Senyalitza GUT. La seguretat de la zona de treball a càrrec d’ells.
(190001062) 06/05/2019 ROMA
ocupació d` una gòndola
davant del restaurant la Trobada per descàrrega la plataforma
elevadora per treballs de la substitució de rètols de l’hotel. La
màquina accedirà a l’entrada de l’estació de bus per l avda Roma
treien els pilons. Els pilons seran restituïts al finalitzar la jornada.
La seguretat i senyalització a càrrec d’ells.
PODA D'ARBRES
(190001068) 06/05/2019 MONTSERRAT ROIG FRANSITORRA
reserva per poda.
RESERVAT
(190001076) 06/05/2019 NOU-BONAVISTA Núm. 8
(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 anirà de es 06:00h
del dia 02 de maig a l as 01:00h del dia 22 de maig.
(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 anirà de es 06:00h del dia 02 de maig a las 01:00h
del dia 22 de maig.
(190000990) 16/04/2019 VINT-BONAVISTA reservat fira d'abril.
explanada asfaltada i explanada de terra del cr. Vint des de carrer
Tres fins al cr. Sis.
(190000811) 06/05/2019 VIDAL I BARRAQUER Núm. 32
reservat per radar a la Vidal i Barraquer davant núm. 32 reserva
de 10 metres direcció pl. S. Allende, senyalització GUT.
Tarragona 3 de maig de 2019

