LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 17 AO 20 DE ABRIL
ALBANELERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparación de lousas de pedra na rúa Cardenal Cisneros
Remate das beirarrúas da rúa Xosé Manuel Barreiro
Pintado do almacén do campo de fútbol de Oleiros pola súa parte interior
Enconfrado e fundido dun peldaño de formigón nas escaleiras do paseo de
Coroso
Repaso do encintado do paseo de Coroso
Reposición de baldosas nas beirarrúas da rúa Rochela de Palmeira
Colocación e formigonado de 18 metros de tubería de pluviais en Oleiros
Limpeza de sobreancho na estrada de Vixán ao Vilar para formigonar
Pintado de zonas marelas na confluencia da rúa Carqueiza con Carroucha
Ampliación de carga e descarga na rúa Mendiño
Pintado de prazas de estacionamento de mobilidade reducida en Carreira,
Parte ao Río, avenida da Coruña e IES Leliadoura.

CARPINTERÍA E CERRAJERÍA
•
•
•
•
•
•
•

Reparación de madeiras dos bancos das prazas de España e Centenario
Repaso de tornillería da pista multideporte do Centenario
Reparación de polletes con anclaxe químico da piscina municipal
Pintado de mariolas no colexio O Grupo
Modificación da escaleira do escenario do Auditorio
Restauración de pés para bancos
Reparación de valado roto por accidente na rúa Sálvora en Aguiño

PRAIAS E MEDIO AMBIENTE
•

•

Olveira:
o Beirarrúas desde as dunas a Espiñeirido
o Novo sendeiro de Espiñeirido
o Entorno do polideportivo de Sirves xunto coas súas rúas e travesías
o Entorno da capela das Angustias en Sirves
o Área recreativa da laxa de Sirves
Recollida e limpeza de papeleiras en:
o Merendeiro e entorno da Tasca en Aguiño
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o
o
o
o

Entorno do parque da Ameixida
Parque da avenida das Airoas
Paseo do Touro
Zona recreativa fronte á praia de Pedras Negas en Palmeira

PARQUES E XARDÍNS
•

Cortado e limpeza en:
o Xardín da rúa dos Remedios
o Xardín en Xenxides
o Xardíns da praza de España
o Xardín da rúa Rafael Dieste
o Xardín de Fafián
o Xardíns da avenida da Coruña
o Xardíns do parque García Bayón
o Xardíns da praza do Centenario
o Xardíns de Abesadas
o Xardíns da avenida da Constitución
o Xardíns das Carolinas
o Parque Canino
o Xardíns da capela de Sirves
o Xardíns da igrexa de Bretal
o Xardín xunto ao colexio de Olveira
o Parque do paseo de Artes
o Parques do paseo de Coroso
o Colexio de Deán
o Rúa Noro
o Rotondas e illetas da avenida da Coruña
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