Conselleria de Seguretat Ciutadana
Guàrdia urbana

OVP DIÀRIA
DIMECRES DIA 10 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.
AUTOBOMBA
• (190000898) 10/04/2019 JACINT VERDAGUER Núm: 6 ocupacioó
davant del num 6 per desembus a partir a les 08.30
GRUA ELEVADORA
• (190000886) 10/04/2019 RAFAEL CASANOVA ocupació amb tall d un
carril davant del num 4 per pujar mobiliari en horari de 08.00a 10.00
aprox, en tot cas deixaran accés als vehicles per l altre carril. La
seguretat i la senyalització de la zona de treball a càrrec d ells
GRUA GRANS DIMENSIONS
• (190000847) 10/04/2019 JAUME I Núm: 46 reserva espai i tall de
carrer, tram des d'el num. 46 fins cr. Reial, per col·locació grua de grans
dimensions de les 08:00 hores del dia 10 fins les 19:00 hores del dia
11/04 .La grua es quedara estacionada durant la nit adoptant les
mesures de seguretat adients
MUDANÇA
• (190000849) 10/04/2019 CATALUNYA Núm: 56 reserva davant del
num 56 els dies 10-11/04 en horari de 8 a 20 h per mudança de la seu.
Senyalitza la GUT
• (190000850) 10/04/2019 ROVIRA I VIRGILI Núm: 40 ocupació de tram
de carril davant del num 40 els dies 10-11/04 en horari de 09.15 (
despres entrada /sortida col.legis ) a 20 h per mudança de la seu.
• (190000856) 10/04/2019 SANTIAGO ROSINYOL Núm: 5 ocupació
davant del num 5 en horari de 09 a 12 h per mudança senyalització i
mesures de seguretat a càrrec d'ells.
• (190000858) 10/04/2019 FORTUNY reserva a la cantonada de gov
Gonzalez 14 per mudança amb elevador en horari de 8 a 20 h aprox
per mudança
• (190000867) 10/04/2019 NAU Núm: 7 ocupació sense tall de carrer en
cap cas davant del num 7 en horari de 11 a 14 h
PLATAFORMA ELEVADORA
• (190000853) 10/04/2019 LLORENÇ VILALLONGA Núm: 18-20
reserva davant del num 18-20 , 30 metres, per màquina elevadora fins el
dia 11/04 . La senyalització i la seguretat a càrrec d ells. La màquina
estara estacionada durant la nit adoptant les mesures adients
• (190000769) 09/04/2019 CATALUNYA Núm: 47-49 reservat per
treballs de plataforma elevadora els dies 9 al 12 de 8 a 20h. Desviament
dels vianants o pas habilitat
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PODA D'ARBRES
• (190000873) 10/04/2019 REI reserva per poda . En horari de 8h. a 16h.
• (190000875) 10/04/2019 FORUM reserva per poda . En horari de 8h. a
16h.
• (190000839) 08/04/2019 MARIA CRISTINA reserva per poda carrer
Maria Cristina crüilla Hernandez Sanahuja .Mesures de seguretat de la
zona de treball a càrrec d 'ells.
• (190000834) 10/04/2019 CRONISTA SESSE reserva
per
poda
Cronista Sesse de Rovira i Virgili fins Sanahuja .Mesures de seguretat
de la zona de treball a càrrec d 'ells.
• (190000833) 10/04/2019 HERNANDEZ SANAHUJA reserva per poda
.mesures de seguretat de la zona de treball a càrrec d 'ells.
• (190000824) 08/04/2019 VIDAL I BARRAQUER reserva per poda,en
cap cas es tallara la circulació.
• (190000822) 08/04/2019 JOSEP M.MALATO reserva per poda,en cap
cas es tallara la circulació.
• (190000800) 08/04/2019 JOAN FUSTER reserva per poda .Mesures de
seguretat de la zona de treball a càrrec d 'ells.
• (190000842) 10/04/2019 SANT ANTONI reserva per poda . En horari
de 8h. a 16h. en cap cas es tallará la circulació.
RESERVAT
• (190000537) 10/04/2019 PAISOS CATALANS Núm: 38 reservat per
radar a la av. Països Catalans núm. 38 direcció Tarragona reserva de
15 metres senyalització a càrrec de la gut. horari de14 a 22 h
• (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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