LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 3 AO 9 DE MARZO
ALBANELERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocación de varanda metálica en As Carolinas
Habilitación de rexilla de pluviais no entorno de Esteirón en Palmeira
Reparación de baldosas na beirarrúa da marxe dereita subindo pola avenida da
Paz
Rebaixe de beirarrúa para paso de peóns e accesibilidade no porto de Palmeira
Colocación de cinco sinais de dirección prohibida en varias rúas de Palmeira
Colocación de espello en Artes
Reparación de tellado e baixantes dos vestiarios do campo de A Tasca en
Aguiño
Repaso da rúa Manzanares
Retirada de mesas e bancos en mal estado no entorno da igrexa de Olveira

CARPINTERÍA E CERRAJERÍA
•
•
•
•
•
•
•

Preparación de madeiras para construción de novos bancos para marquesinas
Desmontaxe, reparación e montaxe de xogo do parque de As Abesadas
Preparación de madeiras para bancos retirados do parque de Fontán
Reparación da marquesina de Palmeira
Pintado de paso de peóns no porto de Palmeira para dar accesibilidade
Lacado de varanda nas Carolinas e colocación na súa colocación
Fabricación de varios pés metálicos para os bancos das marquesinas

ELECTRICIDADE E FONTANERÍA
•
•
•
•
•
•
•

Acondicionamento de aseos do conservatorio de Riveira
Reparación e mantemento nos aseos do colexio de Palmeira
Reparación de cisternas dos aseos do colexio Heroínas de Sálvora de Aguiño
Comprobación de avaría eléctrica no Auditorio de Riveira
Reparación de avaría eléctrica en Protección Civil
Colocación de desaugue dos aseos do campo de fútbol de Carreira
Reparación de avaría eléctrica no colexio de Olveira
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PRAIAS E MEDIO AMBIENTE
•

Desbroce e limpeza en:
o
o
o
o
o
o
o

Beirarrúas e alcantarillas na estrada de Xenxides a Bretal
Lavadoiro da rúa da Habana
Camiño de Gordeira
Camiño do Medio
Rúa da Habana con todas as súas travesías
Entorno do miradoiro de Pedra da Ra
Lavadoiro de Ameneiro e o seu entorno

PARQUES E XARDÍNS
•

Cortado e limpeza en:
o Parque de Fonterramil e Casa da Cultura en Castiñeiras
o Xardíns da avenida da Coruña
o Parque da rúa dos Remedios
o Xardineiras e xardíns do centro de Riveira
o Limpeza no almacén
o Parque xunto ao paseo de Artes e parque da igrexa
o Xardíns da capela e polideportivo de Artes
o Xardíns da capela e poideportivo de Sirves
o Xardíns da igrexa de Bretal e arredores
o Parque xunto ao colexio de Olveira
o Parque en Reiro
o Parque do centro social de Corrubedo
o Xardín xunto ao cruceiro do Viso en Olveira
o Xardín e rotonda de Xenxides en Oleiros
o Xardín da rúa Rafael Dieste
o Xardíns de Fafián
o Xardíns do Monimento
o Xardín da rúa da Canteira
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