LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 14 AO 20 DE XULLO
ALBANELERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finalización da rampla de Manzanares con Pedra Pateira
Reparación de tubaxe de pluviais que cruza a estrada en Viñas (Artes)
Desmontaxe de pasarelas de Couso
Reparación de lousas na praza de España
Eliminación de xardineira de obra e adecentamento do entorno na avenida do
Malecón
Pintado de barandillas de acceso á praia do Touro
Rebaixe de paso de peóns no porto de Palmeira para accesibilidade
Recolocación de espello no lugar de Bouzas (Sirves)
Recolocación de espello nos Mosqueiros (Castiñeiras)
Recolocación de sinal de dirección prohibida na rúa da Tasca (Aguiño)
Colocación de dúas sinais de prohibido estacionar nos accesos á praia da
Ladeira (Corrubedo)
Colocación de sinal de prohibido estacionar nas inmediacións da escola infantil
municipal
Colocación de sinal de prohibido estacionar e un suxeitacontedor na rúa Novoa
Santos
Colocación na rúa Agro da Area dunha sinal de rúa sen saída, un espello e outra
sinal de prohibido estacionar
Colocación de sinal de prohibido estacionar na rúa Carqueixa
Colocación de espello na avenida de Ferrol para saída da Corredoira Morta
Repintado de praza de minusválidos na rúa Numancia
Pintado de borde marelo na intercesión de Carroucha con Carqueixa
Pintado de ceda o paso no Caramecheiro coa rúa Sidreira
Pintado de liñas marelas e prazas de minusválidos nas inmediacións do colexio
do Caramecheiro
Pintado de borde marelo na rúa Agustín Fernández Oujo con Cordieiro
Pintado de ceda o paso na rúa Caramecheiro e prolongación de liña amarela

CARPINTERÍA E CERRAJERÍA
•

Desmontaxe de varios tramos de pasarelas na zona de Couso
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•
•
•

Fabricación de soporte para ingletadora
Montaxe de bancos
Fabricación de seis aparcabicicletas

ELECTRICIDADE E FONTANERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparación de fontanería no rego do porto de Aguiño
Reparación de ducha no Touro
Reparación no rego da Casa de Cultura de Aguiño
Reparación de taladro da carpintería
Reparación do compresor de carpintería
Reparación de lámpadas na sauna da Fieiteira
Reparación dos aseos do primeiro andar do Consistorio
Reparación eléctrica no centro de raqueta
Comprobación de avarías no mercado municipal
Reparación de rego na avenida de Ferrol

PRAIAS E MEDIO AMBIENTE
•

Desbroce e limpeza en:

•

o Palmeira:
 Merendoiro da Corna e o seu contorno
 Rúas Esteirón, Revaleiras, Pedras Negras, Supinal, Miñoteiro,
Barreiro, Moldes, Lomba, A Pedriña e Brañal
o Riveira:
 Rúa Rosalía de Castro con Marcial do Adalid
o Olveira
 Beirarrúas da estrada AC-303 dende o colexio de Olveira a Bretal
 Berarrúas da estrada AC-303 ata a capela das Angustias
o Castiñeiras
 Rúa das Covas e entorno
o Corrubedo
 Acceso á praia do Prado
 Rúas Prado, Rocapellón, As Agras, Voluntariado, Canto,
Rinchador e Campo da Agra
Cooperación no servizo de limpeza de praias.

PARQUES E XARDÍNS
•

Cortado e limpeza en:
o
o

Parque García Bayón
Rotondas da terminal de autobuses
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Xardíns xunto ao Centro de Saúde de Riveira e Facenda
Paseo das Carolinas
Rotonda das Amas de Casa
Parque Pedra Pateira
Xardíns do Touro
Paseo de Coroso
Parque canino
Xardíns da rúa Rafael Dieste
Xardíns da Escola Municipal Infantil
Parque biosaludable de Artes
Xardíns do entorno da igrexa de Bretal
Xardíns do entorno do polideportivo e capela de Sirves
Reubicación das xardineiras da avenida de Galicia (pola festa da Dorna)
Limpeza de restos de botellón en Pedra Pateira
Xardíns da igrexa de Artes
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