LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 12 AO 18 DE MAIO
ALBANELERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retirada dun sinal de dirección prohibida da rúa Rochela en Palmeira
Colocación de suxeitacontedor do lixo na Carballa
Colocación de sinais informativas de recollida de enseres domésticos en varios
puntos conflictivos: Palmeira, Vivendas Sociais de Xarás, Corrubedo, Teira, Os
Castelos, Couso, O Canaveiro…
Colocación de dous bancos de pedra na zona de Fontán
Reposición dun banco na Casa da Cultura de Aguiño e repaso dos demais
Reposición de bolardos na rúa Galicia
Construción de rampla de accesibilidade na rúa Romero Ortiz
Rebaixe de beirarrúa para accesibilidade en paso de peóns na rúa Alcalde
Fernández Bermúdez
Reparación da xardineira de pedra da rotonda do León de Padín

CARPINTERÍA E CERRAJERÍA
•
•
•
•

Retirada dun xogo do parque de Laxes para a súa reparación no taller e
reposición posterior
Reparación de ventanal no Centro de Saúde de Palmeira por rotura
Reparación de marquesina na recta de Olveira
Reparación de sinais

PRAIAS E MEDIO AMBIENTE
•

Desbroce e limpeza en Carreira:
o Entorno ao colexio de Frións
o Beirarrúas de Frións
o Beirarrúas do Cobelo

•

Desbroce e limpeza en Riveira: Beirarrúas da rúa Número 1 en Cubeliños e os
seus ramais

•

Desbroce e limpeza en Oleiros: beirarrúas e entorno do centro de Amicos,
Colexio A Milagrosa e lugar de Gándara
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PARQUES E XARDÍNS
•

•
•

Cortado e limpeza en:
o Xardíns da Escola Infantil Municipal
o Xardíns da avenida da Coruña
o Parque García Bayón e rotonda de Amas de Casa
o Xardíns da rúa Rafael Dieste
o Rotondas e illetas de Xarás
o Xardíns da avenida de Ferrol
o Xardíns da rúa dos Remedios
o Fonte da Nogueira
o Xardineiras da rúa de Galicia
o Xardíns do paseo de Coroso
o Praza dos Estudantes
o Rotondas e illetas da Carballa xunto á autovía
o Xardíns en Xenxides
o Entorno da igrexa de Oleiros
Plantación de planta de tempada na praza do Concello
Reposición de planta na rotonda do León de Padín
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