Conselleria de Seguretat Ciutadana
Guàrdia urbana

OVP DIÀRIA
DIJOUS DIA 11 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.
GRUA GRANS DIMENSIONS
• (190000912) 11/04/2019 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 11 fins les 19:00 hores del dia
12/04 .La grua es quedara estacionada durant la nit adoptant les
mesures de seguretat adients ( post posat)
• (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 querara estacionada durant la nit adoptant les mesures
de seguretat adients
MUDANÇA
• (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.
• (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
• (190000848) 11/04/2019 ADRIA Núm: 9 ocupació tram de carril sense
tall total davant del num 9 en horari de 9a 20 h aprox per mudança
sense elevador. Mesures de seguretat i senyalització de la zona de
treball a càrrec d ells
PLATAFORMA ELEVADORA
• (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 habiltitat
• (190000871) 11/04/2019 CATORZE-BONAVIS Núm: 14 reserva als
dos costats del num 14 ( 2 aparcaments 3 aparcaments a cada costat)
per col.locar màquina elevadora per treballs a la façana amb tall de
carrer . Senyalitza la gut, tall de carrer al tram cantonada c/ Vint-i-dos
amb desviament i seguretat a carrec d ells
• (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
• (190000918) 11/04/2019 MARQUES DE MONTOLIU Núm: 7-9
ocupació tram de vorera davant del num 7-9 per poda arbrat de la
comunicat en horari 8 a 18 h
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PLATAFORMA TELESCÒPICA
• (190000869) 11/04/2019 SANTIAGO ROSINYOL ocupació amb
plataforma elevadora per fer un aixecament fotogràfic de la façana de l
edifici del carrer Merceria 2 cantonada pl de la Seu en horari de 8 a 15 h
PODA D'ARBRES
• (190000845) 11/04/2019 ANTONI COMPANY Núm: 65 reserva en
horari de 9 a 15 h a la vorera del davant del num 65 per habilitar carril .
La s ocuparà davant del num 65 per treballs de poda. Senyalitza la GUT
• (190000833) 10/04/2019 HERNANDEZ SANAHUJA
reserva per
poda .mesures de seguretat de la zona de treball a carrec d 'ells.
• (190000842) 10/04/2019 SANT ANTONI reserva per poda . En horari
de 8h. a 16h. En cap cas es tallará la circulació.
• (190000873) 10/04/2019 PL REI reserva per poda . En horari de 8h. A
16h.
• (190000874) 11/04/2019 RIPOLL Reserva per poda . En horari de 8h a
16h.
• (190000875) 10/04/2019 FORUM Reserva per poda . En horari de 8h a
16h.
• (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.
RESERVAT
• (190000539) 11/04/2019 VIA AUGUSTA Núm: 84 reservat per radar
al num 84 reserva de 15 metres direccio tarragona. Senyalitzacio a
carrec de la GUT. Horari de7 a 15 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.
SETMANA SANTA
• (190000780) 11/04/2019 PORTELLA senyalització de prohibició al
carrer portella, 2 (zona del reservat de motos), amb motiu dels actes de
la setmana santa. la senyalització anirà en dos trams de dies: de les
20:00h del dia 11 a les 23:00h del dia 14 d'abril, i de les 20:00h del dia
18 a les 03:00h del dia 20 d'abril
• (190000757) 11/04/2019 CLAUSTRE senyalització de prohibició al
carrer del claustre (incloent el reservat de motos), amb motiu dels actes
de la setmana santa. la senyalització es divideix en tres parts: de les
06:00 h a les 23:00h del dia 11 de les 20:00h del dia 14 a les 23:00h del
dia 15 d'abril, i de les 20:00h del dia 18 a les 03:00h del dia 20 d'abril
• (190000752) 11/04/2019 SANT PAU senyalització de prohibició al
carrer de Sant Pau, amb motiu dels actes de la setmana santa. La
senyalització es divideix en dos parts: de les 06:00h del dia 11 a les
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23:00h del dia 15 d'abril, i de les 20:00h del dia 18 a les 03:00h del dia
20 d'abril
(190000746) 11/04/2019 LES COQUES senyalització de prohibició al
carrer de les Coques, amb motiu dels actes de la setmana santa. la
senyalització es divideix en dos parts: de les 20:00h del dia 11 a les
23:00h del dia 15 d'abril, i de les 20:00h del dia 18 a les 03:00h del dia
20 d'abril
(190000745) 11/04/2019 ARC DE SANT LLORENÇ
senyalització
de prohibició al carrer arc de Sant Llorenç (reserva de motos), amb
motiu dels actes de la setmana santa. La senyalització es divideix en dos
parts: de les 15:00h del dia 11 a les 23:00h del dia 15 d'abril, i de les
20:00h del dia 18 a les 03:00h del dia 20 d'abril
(190000737) 11/04/2019 PARE IGLESIAS senyalització de prohibició a
Pare Iglesias, amb motiu dels actes de la setmana santa. La
senyalització es divideix en dos parts: de les 06:00h del dia 11 a les
23:00h del dia 15 d'abril, i de les 20:00h del dia 18 a les 23:00h del dia
20 d'abril
(190000731) 11/04/2019 PLA DE LA SEU senyalització de prohibició a
pla de la Seu (inclou reserva de motos, i minusvàlids), amb motiu dels
actes de la setmana santa. la senyalització es divideix en dos parts: de
les 06:00h del dia 11 a les 23:00h del dia 15 d'abril, i de les 20:00h del
dia 18 a les 23:00h del dia 20 d'abril

Tarragona, 10 d`abril de 2019

