LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 5 AO 11 DE MAIO
ALBANELERÍA
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Demolición de beirarrúa para dar accesibilidade con unha rampla na rúa
Romero Ortiz coa rúa Portugal
Reposición de luminarias no Concello
Retirada de restos de marquesina en As Saíñas por accidente
Colocación de sinal de dirección prohibida na rúa Sidreira
Colocación de sinal de dirección obrigatoria en A Rochela en Palmeira
Colocación de sinal de rúa cortada no camiño do Rueiro en Palmeira
Colocación de sinal de praza de minusválidos na rúa Pero Meogo
Reparación de baldosas na rúa Luis Seoane
Limpeza do entorno do cruceiro de Moldes por incendio
Colocación de sinal de paso de peóns na rúa Alcalde Fernández Bermúdez
Colocación de sinal de carga e descarga na praza do Concello
Reparación de pedras de alcorque na praza do Concello
Reparación de socavón de formigón en Carreira
Limpeza de escaleiras de obra en Deán Pequeño
Rebaixa de beirarrúas a ambos lados dun paso de peóns na rúa Alcalde
Fernández Bermúdez para accesibilidade
Colocación de maceteiros no porto de Corrubedo
Reposición de papeleira na praza do Concello
Reposición de sinal de dez minutos na rúa de Galicia
Colocación de cartel informativo en Carreira
Limpeza de adoquíns acopiados no almacén para reutilización na rampla de
accesibilidade da rúa Romero Ortiz
Preparación de encofrado para as pasarelas das praias
Pintado de paso de peóns na avenida da Coruña
Pintado de carga e descarga na avenida da Coruña

CARPINTERÍA E CERRAJERÍA
•
•
•
•

Restauración e modificación de porta para dar accesibilidade á sala de masaxe
do Complexo Deportivo da Fieiteira
Fabricación e colocación de portas de madeira e cristal para peto de ánimas da
Santa de Moldes
Apertura de pechaduras interiores do polideportivo de Sirves
Substitución de pechaduras do campo de Oleiros
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Reparación de cartel informativo de Carreira
Reparación de papeleiras

PRAIAS E MEDIO AMBIENTE
•

Desbroce e limpeza en Corrubedo:
o Porto Alto
o Pedra do Pino
o Travesías da rúa Delicias

•

Desbroce e limpeza en Artes
o Outeiro
o Viña
o Entorno do centro recreativo e do museo do gravado
o Muíños

•

Riveira: parque de San Roque, incluíndo recollida de papeleiras

PARQUES E XARDÍNS
•

•
•
•
•

Cortado e limpeza en:
o Xardíns do centro de Riveira
o Abesadas
o Avenida da Constitución
o Rotondas e illetas da terminal de autobuses e Rosalía de Castro
o Paseo das Caroñinas
o Recinto do colexio de Frións
o Porto de Augiño
o Prazas do Concello e España
o Casa da Cultura e aula de música de Aguiño
o Alcorques da rúa Vionta
o Xardineiras da avenida de Galicia
Abonado de xardíns do paseo de Coroso, As Carolinas e avenida da Coruña
Podado de arbustos da avenida da Coruña
Plantación de camelios no entorno da igrexa de Artes
Plantación de planta de tempada na praza do Centenario, rotonda da terminal
de autobuses e rotonda do León de Padín
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