LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 10 AO 16 DE FEBREIRO
ALBANELERÍA













Sacar bolardo por dificultar o acceso a un garaxe na rúa Alcalde Fernández
Bermúdez
Reparación de baldosas de pedra na praza de España
Colocación de suxeitacontedores en Salmón (Oleiros)
Colocación de suxeitacontedores en Corrubedo
Reposición no Prado en Corrubedo
Colocación de sinal de paso de peóns na avenida da Coruña
Colocación de espello na saída da rúa Carolo en Palmeira
Reposición de sinal de dirección prohibido na rúa de Galicia co parking do
Rueiro
Colocación de varias baldosas en beirarrúa da avenida da Paz
Desmontaxe de porche de madeira por mal estado na oficina de información
turística de Xarás
Acondicionamento da zona de carga e descarga con medios mecánicos para a
carpa municipal
Colocación de suxeitacontedor fronte ás vivendas sociais de Xarás

CARPINTERÍA E CERRAJERÍA






Reparación de marquesinas en Palmeira, Deán, Figueirido, Caramecheiro,
Avenida de Ferrol, Oleiros, Carreira, Aguiño, Marín e Castiñeiras
Reposición de pechaduras da carpa municipal e selado da parte posterior
Reparación de sinal de Stop e dirección prohibida
Reforzo con pezas metálicas de marquesina na Mámoa
Fabricación de vala de 25 metros para a avenida da Coruña

ELECTRICIDADE E FONTANERÍA





Instalación de acumuladores de calor na Casa de Cultura de Carreira e
reposición de luminarias mais arranxo dos acumuladores existentes
Reparación dunha radial de obras
Reparación de luminarias no Concello
Reparación de acometida eléctrica na oficina de información de turismo de
Xarás
1

PRAIAS E MEDIO AMBIENTE



Desbroce e limpeza en Olveira: Olveira de Arriba, Casanande, Cucheriza,
Espiñeirido, Sirves
Cooperación na poda dos xardineiros

PARQUES E XARDÍNS


Cortado e podado:








o Arbustos no parque de Olveira xunto á igrexa e o cruceiro do Viso
o Xardín de Xenxides
o Parque de Castiñeiras xunto á praia do Castro
o Arbustos no porto de Palmeira
o Árbores no Touro
o Árbores na rúa Perú
Plantacións de árbores arrancados na rúa Galicia e limpeza de maceteiros
Plantación de árbores na avenida da Coruña
Podado de oliveira na rúa Novoa Santos
Podado de árbores no colexio de Frións
Cortado e limpeza de xardíns da praza de España
Podado de árbores no atrio da igrexa de Santa Uxía
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