LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 18 AO 24 DE AGOSTO
ALBANELERÍA













Reposición de pedras das columnas da praza do Centenario
Pintado de valla no miradoiro dos Castelos
Colocación de sinal indicativa no miradoiro dos Castelos
Colocación de chapas de aluminio nas columnas da praza do Centenario
Formigonado do patio do colexio de Olveira e ampliación do areeiro infantil
Habilitación de rampla de acceso ao comedor no colexio de Olveira
Retirada de porterías metálicas en mal estado no parque da igrexa de Olveira
Reparación de alcorques da praza de España
Fabricación de baño infantil na aula do colexio de Frións
Demolición de escaleiras para realizar outras novas no colexio de Palmeira e
reparación de arquetas
Recheo de areeiros infantís no colexio de Palmeira
Pintado de aulas no colexio de Frións

CARPINTERÍA E CERRAJERÍA











Reparacións de xogos no parque infantil de Coroso
Reparación de bancos e xogos infantís no colexio de Aguiño
Reparación de xogos infantís no colexio do Caramecheiro
Reparación de balancíns no taller para colocación no parque García Bayón
Reparación de reixas metálicas no colexio de Aguiño
Recollida de ferramentas da escola taller
Fabricación de topetas para fiestras do colexio de Palmeira e colocación das
mesmas
Reparación no valado do porto de Corrubedo
Reparación de porta metálica do campo de fútbol de Oleiros
Montaxe de sinal do miradoiro dos Castelos

ELECTRICIDADE E FONTANERÍA


Reparación de rego do campo de fútbol da Fieiteira
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Reprogramación de rego no parque do Castro
Instalación de fontanería no colexio de Frións

PRAIAS E MEDIO AMBIENTE


Desbroce e limpeza en:
o Riveira:
 Abesadas
 Zonas verdes da Praia de Coroso
o Palmeira:
 Aparcamento e explanada xunto ao camping de Coroso
o Aguiño:
 Explanada da rúa Serriño
 Rúa da Forcadiña
o Carreira
 Camiños e travesías do lugar de Castro Frións
 Lavadoiro e fonte da aldea de Castro
o Olveira
 Camiños e travesías en Sirves
 Entorno e acceso ao lavadoiro de Sirves
 Lugar do Barreiro



Cooperación co servizo de limpeza de praias

PARQUES E XARDÍNS




Cortado e limpeza en:
o Praza do Concello
o Praza de España
o Rotonda de Padín
o Rotondas e illetas de Xarás
o Xardineiras do Auditorio
o Xardín en Xendides
o Cruceiro do Viso
o Rotondas e illetas de Xarás
o Xardíns do porto de Aguiño
o Xardíns da Casa de Cultura de Aguiño
o Xardíns de Palmeira: porto, Insuela, Caticovas e rúa do Vilar
o Rotondas das Amas de Casa e xardíns do parque García Bayón
o Xardíns da avenida de Ferrol
o Colexio de Pé do Corniño
o Colexio do Caramecheiro
o Xardíns xunto á igrexa de Artes
Reposición de xardineiras na rúa Alcalde Fernández Bermúdez e plantación
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