Conselleria de Seguretat Ciutadana
Guàrdia urbana

OVP DIÀRIA
DIMECRES DIA 03 DE ABRIL 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.
CLAVEGUERAM
• (190000722) 01/04/2019 LLUIS DOMENECH Núm: 1-9 reserva per
treballs en colector i xarxa clavegueram . En horari de 7h. a 20h.
Seguretat i senyalització a càrrec d' ells.
ENDERROC
• (190000589) 26/03/2019 CEMENTIRI tall de carrer al tram d`Arcades
a Maria Cristina direcció pl Mossen Prefecte Cabre
per obres
d`enderroc del centre de menors fins el dia 09/04 . Seguretat i
senyalització de la zona de treball a càrrec d'ells.
MUDANÇA
• (190000754) 03/04/2019 VINT-BONAVISTA Núm: 98 ocupació davant
del num 98 en horari de 09 a 20 h per mudança senyalització i mesures
de seguretat a càrrec d'ells.
• (190000751) 03/04/2019 VINT-I-DOS-BONA Núm: 76ocupació davant
del num 76 en horari de 09 a 20 h per mudança senyalització i mesures
de seguretat a càrrec d'ells.
OBRES
• (190000805) 01/04/2019 JOAN BAPTISTA PLANA reserva de 15
metres des de la cantonada per a obres de reforma dels escocells fins
el dia 05/04 . La senyalitzacio i les mesures de seguretat a carrec d ells
PINTURA
• (190000763) 01/04/2019 VUIT-BONAVISTA reserva als dos costats
per pintura
• (190000743) 01/04/2019 VINT-I-SISreserva als dos costats per pintura
fins el dia 05/04
• (190000739) 01/04/2019 VINT-I-SIS reserva als dos costats per pintura
fins el dia 05/04
• (190000762) 01/04/2019 SET-BONAVISTA reserva als dos costats per
pintura
PLATAFORMA ELEVADORA
• (190000770) 01/04/2019 CINC-BONAVISTA Núm: 40 reserva
al
carrer Cinc per plataforma elevadora mesures de seguretat de la zona
de treball a càrrec d `ells
PODA D'ARBRES
• (190000765) 02/04/2019 XAVIER MONTSALVATGEreserva per poda
fins dia 5/04
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•

(190000767) 02/04/2019 LUDWIG VAN BEETHOVEN Núm: TOT EL
CA reserva per poda a carrer Bethoven tot el carrer als dos costats
.Mesures de seguretat de la zona de treball a càrrec d `ells
• (190000768) 02/04/2019 AMADEUS MOZART Núm: TOT EL CA
reserva per poda a carrer Amadeus Mozart tot el carrer als dos costats
.Mesures de seguretat de la zona de treball a càrrec d `ells
• (190000788) 03/04/2019 RAMON I CAJAL reserva per poda a Ramon i
Cajal de Pere Martell fins Vidal i Barraquer mesures de seguretat de la
zona de treball a càrrec d 'ells.
RESERVAT
• (190000545) 10/03/2019 RAMBLA VELLA Núm: 12 senyalització de
reserva amb prohibició a la Rambla Vella núm.12 (davant Esglesia sant
agustí) amb motiu de l'entrada i sortida de material luït de Setmana
Santa. La senyalització anirà del dia 10 de març al 23 d'abril.
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