Conselleria de Seguretat Ciutadana
Guàrdia urbana

OVP DIÀRIA
DILLUNS DIA 15 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.
CAMIÓ CISTELLA
• (190000949) 15/04/2019 VIDAL I BARRAQUER Núm: 1-B ocupacio
tram de carril davant del num 1 b per eliminar un tros de formigo en perill
de despreniment de la façana amb camio cistella . mesures de seguretat
i senyalització de pre avís de tall de carrer a càrrec d'ells . horari de 8 a
13 h
CAMIÓ DESCÀRREGA MATERIAL
• (190000941) 15/04/2019 COMTE Núm: 11-11 BIS permis 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.
DESCARREGA MATERIAL
• (190000902) 15/04/2019 RAMBLA VELLA reserva 15 metres a
rambla vella, 25 per descàrrega maquinària industrial
GRUA GRANS DIMENSIONS
• (190000945) 15/04/2019 MERCE RODOREDA Núm: 21 reserva de
15 metres davant del num 21 per col.locacio una plataforma elevadora
per a treballs a la coberta de la obra . la senyalitzacio, seguretat i tall de
carrer a carrec d'ells.
MUDANÇA
• (190000857) 15/04/2019 FREDERIC MOMPOU Núm: 2 reserva davant
del num2 en horari de 8 a 20 h aprox
• (190000855) 15/04/2019 CARDONA I GRAU, FRA ANTONI Núm: 18
reserva davant del num 18 en horari de 8 a 20 h aprox
• (190000908) 15/04/2019 PARE PALAU Núm: 3-5 reserva
de
15
metres davant del num 3-5a en horari de 8 a 20 h aprox per mudança.
senyaltizen ells
• (190000903) 15/04/2019 SANT AUGURI Núm: 20 reserva
de
15
metres davant del num 20 fins el dia 16/04 en horari de 8 a 19 h aprox
per mudança . senyalitza la gut
• (190000925) 15/04/2019 AUGUST Núm: 40 reserva de 15 metres ( els
dos costats )zona motos i zona blava ) davant del num 40 en horari de 8
a 20 h amb elevador
MUNTATGE BASTIDA
• (190000932) 15/04/2019 PRAT DE LA RIBA Núm: 5 reserva de 10 m
davant del num 54 per muntatge bastida en horari de 8 a 19 h aprox fins
el dia 16/04 , la seguretat i senyalitzacio a carrec d ells
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OBRES
• (190000905) 15/04/2019 CATALUNYAreserva a la cruilla marques de
montoliu ( zona de terra) per treballs de senyalitzacio . En horari de 8 a
15.00 h , Senyalitzen ells
• (190000790) 15/04/2019 MAR reserva al tram de rebolledo fins al
carrer misercordia per col.locacio plataforma elevadora per a feines de
manteniment de la façana del num 27 del carrer Rebolledo fins el dia
16/04 . Es fara tall de carrer amb desviacio de vehicles a carrec d ells
• (190000930) 15/04/2019 TALAVERA es fara tall de carrer per
ocupacio per treballs
a l edifici del num 4 del carrer granada ,
seguretat i senyalitzacio a carrec empresa .
PINTURA
• (190000951) 15/04/2019 CATALUNYAreserva minusvalid motos fins
dia 18/04
• (190000931) 15/04/2019 ROSERreserva zona motos
• (190000950) 15/04/2019 VIA IMPERI ROMA reserva zona motos fins
dia 18/04
PLATAFORMA ELEVADORA
• (190000907) 15/04/2019 PERE MARTELLocupacio puntual d una
gondola davant de l estacio de busos per descarrega de plataforma
elevadora a les 8 h. Les plataformes elevadores autopropulsades
muntaran retols a les dues entrades laterals de l estacio en horari de 8 a
19 h. durant la nit del es quedaran estacionades a la vorera del davant
de la porta central .
• (190000947) 15/04/2019 RAMBLA NOVAocupacio de tram de la
vorera davant del num 94 en horari de 8 a 9 h aprox per retirada de retol
amb plataforma elevadora
• (190000779) 15/04/2019 JOSEP M.MALATOreservat per treballs de
plataforma elevadora a carrrer xavier de monsalvatge cantonada josep
mª malato els dies 15 al 19 de 8 a 20h. en cap cas tallara carril de
PODA D'ARBRES
• (190000877) 15/04/2019 ROSA VENESreserva per poda . en horari de
8h. a 16h.en cap cas es tallará la circulació.
• (190000876) 15/04/2019 ERNEST VILCHES reserva per poda ernest
vilches cantonada joan miro . en horari de 8h. a 16h.
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.
• (190000691) 13/04/2019 RAMBLA NOVA Núm: 39 senyalització de
prohibició a la rambla Nova núm.39 ( zona del reservat de serveis
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municipals i guàrdia urbana) amb motiu de zona de pas de misteris i
processons de setmana santa. la senyalització anira del dia 13 al 20 de
març ,tot el dia.
• (190000690) 13/04/2019 RAMBLA VELLA Núm: 14 senyalització de
prohibició a la rambla vella núm.14 ( zona del reservat de serveis
municipals i guàrdia urbana) amb motiu de zona de pas de misteris i
processons de setmana santa. la senyalització anira del dia 13 al 20 de
març ,tot el dia.
SETMANA SANTA
• (190000737) 11/04/2019 PARE IGLESIASsenyalització 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
• (190000745) 11/04/2019 ARC DE SANT LLORENÇsenyalització 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
• (190000746) 11/04/2019 LES COQUESsenyalització 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
• (190000747) 14/04/2019 ESCORXADORsenyalització de prohibició al
carrer Escorxador (reservats de minusvàlids i de la universitat), amb
motiu dels actes de la setmana santa. la senyalització anirà de les
20:00h del dia 14 a les 23:00h del dia 15 d'abril.
• (190000749) 15/04/2019 PEIXATERIAsenyalització de prohibició al
carrer Baixada Peixateria (inclou reservat serveis municipals - gut ),
amb motiu dels actes de la setmana santa. la senyalització anirà en dos
trams de temps: de les 20:00h del dia 15 a les 23:00h del dia 16 d'abril, i
de les 20:00h del dia 18 a les 23:00h 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
23:00h del dia 15 d'abril, i de les 20:00h del dia 18 a les 03:00h del dia
20 d'abril
• (190000835) 13/04/2019 SOLER senyalització de prohibició al c. soler
( de Gasometre a Reding) pels actes de la setmana santa (la borriquita i
dimecres de dolor). la senyalització anirà en dos trams de dies: de les
20:00h del dia 13 a les 23:00h del dia 14 i de les 20:00h del dia 16 a les
23:00h del dia 17 d'abril
• (190000755) 14/04/2019 PLA DE PALAU senyalització de prohibició
a la plaça pla de Palau (incloent el reservat de motos), amb motiu dels
actes de la setmana santa. la senyalització es divideix en dos parts: 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
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(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
(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
(190000776) 13/04/2019 PALLOL
senyalització de prohibició a la
plaça pallol (zones del reservat serveis tecnics - gut i de minusvàlids),
amb motiu dels actes de la setmana santa . la senyalització anirà en dos
trams de dies: de les 20:00h del dia 13 a les 23:00h del dia 14 d'abril, i
de les 20:00h del dia 15 a les 23:00h del dia 16 d'abril
(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
(190000786) 15/04/2019 RAMBLA VELLA senyalització de prohibició
a la rambla Vella del núm.24 al 20 ( reservat de motos), amb motiu dels
actes de la setmana santa. la senyalització anirà en dos trams de dies:
de les 15:00h del dia 15 a les 23:00h del dia 16 i de les 15:00h del dia 18
a les 03:00h del dia 20 d'abril
(190000791) 15/04/2019 RAMBLA VELLA Núm: DE senyalització de
prohibició a la Rambla Vella del núm.20 al 12 ( de comte rius a st
agustí) i del núm.17 al 39 (de portalet a st fructuós) pels actes de la
setmana santa. la senyalització anirà en dos trams de dies: de les
20:00h del dia 15 a les 23:00h del dia 16 i de les 20:00h del dia 18 a les
03:00h del dia 20 d'abril
(190000820) 13/04/2019 RAMBLA NOVA Núm: 37 senyalització de
prohibició a la Rambla Nova núm.37 ( reserva motos amb Sant Agustí)
pels actes de la setmana santa (la borriquita, dimecres de dolor i sant
enterrament). La senyalització anirà en dos trams de dies: de les 15:00h
del dia 13 a les 23:00h del dia 14 i de les 15:00h del dia 16 a les 03:00h
del dia 20 d'abril
(190000821) 13/04/2019 RAMBLA
NOVA
Núm:
60,62-63,
senyalització de prohibició a la rambla nova núm.60,62 - 63,65 (
reserva motos dels quatre cantons de la coca central) pels actes de la
setmana santa . La senyalització anirà en dos trams de dies: de les
15:00h del dia 13 a les 23:00h del dia 14 i de les 15:00h del dia 16 a les
03:00h del dia 20 d'abril
(190000823) 13/04/2019 RAMBLA
NOVA
Núm:
D'UNIÓ
A
senyalització de prohibició a la rambla nova d' unió fins adria ( incloent
reserva motos del núm.60 ) pels actes de la setmana santa. la
senyalització anirà en dos trams de dies: de les 20:00h del dia 13 a les
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23:00h del dia 14 i de les 20:00h del dia 16 a les 03:00h del dia 20
d'abril
(190000825) 13/04/2019 UNIO senyalització de prohibició al carrer
unió (de rbla Nova fins pl. Prim, ambdós costas que corresponguin) pels
actes de la setmana santa (la borriquita i dimecres de dolor). La
senyalització anirà en dos trams de dies: de les 20:00h del dia 13 a les
23:00h del dia 14 i de les 20:00h del dia 16 a les 23:00h del dia 17
d'abril
(190000830) 13/04/2019 GASOMETRE senyalització de prohibició al c.
Gasometre D'unió a Soler ( incloent reservats motos núm.9, 27-29) pels
actes de la setmana santa (la borriquita i dimecres de dolor). La
senyalització anirà en dos trams de dies: de les 20:00h del dia 13 a les
23:00h del dia 14 i de les 20:00h del dia 16 a les 23:00h del dia 17
d'abril
(190000836) 13/04/2019 CANYELLES senyalització de prohibició al c.
canyelles pels actes de la setmana santa (la Borriquita i Dimecres de
Dolor). la senyalització anirà en dos trams de dies: de les 20:00h del dia
13 a les 23:00h del dia 14 i de les 20:00h del dia 16 a les 23:00h del dia
17 d'abril
(190000837) 13/04/2019 SANT MAGI senyalització de prohibició al c.
de Sant Magí (del núm.2 al núm.8) pels actes de la setmana santa (la
Borriquita i Dimecres de Dolor). la senyalització anirà en dos trams de
dies: de les 20:00h del dia 13 a les 23:00h del dia 14 i de les 20:00h del
dia 16 a les 23:00h del dia 17 d'abril
(190000838) 13/04/2019 CAPUTXINS senyalització de prohibició al c.
Caputxins ( 50 metres des del c. sant magí) pels actes de la setmana
santa (la borriquita i dimecres de dolor). la senyalització anirà en dos
trams de dies: de les 20:00h del dia 13 a les 23:00h del dia 14 i de les
20:00h del dia 16 a les 23:00h del dia 17 d'abril
(190000827) 13/04/2019 PRIM senyalització de prohibició a la pl. prim
(tot el perímetre, incloent resrva motos i serveis tècnics-gu) pels actes
de la setmana santa (la borriquita i dimecres de dolor). la senyalització
anirà en dos trams de dies: de les 20:00h del dia 13 a les 23:00h del dia
14 i de les 20:00h del dia 16 a les 23:00h del dia 17 d'abril

tarragona, 12 d`abril 2019

