LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 19 AO 25 DE MAIO
ALBANELERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparación de dous socavóns en formigón en Oleiros
Formigonar en Moldes prefabricados para Pasarelas
Acabar de recebar as escaleiras de Deán Pequeño
Continuación da rampla de accesibilidade de Romero Ortiz
Reposición de sinal de dirección prohibida na rúa Galicia
Desmontaxe de tellado metálico da grada do Campo de Fútbol de Carreira
Apertura de nova porta e instalación de pre marco na sala de masaxes da
Fieiteira
Pintado de liña amarela para un vado en Xarás
Comezo da demolición das divisións nas aulas de Cristóbal Colón para a súa
modificación

CARPINTERÍA E CERRAJERÍA
•
•
•
•
•

Colocación de número de dirección en Corrubedo
Reparación de caseta de madeira en Corrubedo
Lixado e pintado de bancos situados no novo Centro Social de Carreira
Lixado e vernizado de bancos na praza de España, Uxío Novoneyra e praza do
Centenario
Modificación de módulos de ferro fundido para fabricación e colocación de
valla da rampla de accesibilidade de Romero Ortiz

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

Reparación de avaría eléctrica na UAD
Reposición de fluorescentes nas dependencias da Policía Local
Reparación de fontanería nos baños da Casa de Cultura de Aguiño
Reparación de avaría eléctrica no colexio de Aguiño
Modificación do rego do xardín da Casa do Mar de Riveira
Instalación de pantallas de led no colexio O Grupo
Instalación de toma de corrente na Casa do Concello
Reparación de atasco nos baños do colexio de Artes
Reposición de fluorescentes no colexio de Artes
Colocación de luminarias no Lustres Rivas e reparación da fontanería nos
lavados
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PRAIAS E MEDIO AMBIENTE
•

Desbroce e limpeza en Corrubedo:
o Porto Alto
o Lugar de Pedra do Pino
o Travesías da rúa Delicias

•

Artes:
o Beirarrúas do lugar da Viña
o Entorno ao centro recreativo e centro de día
o Beirarrúas do lugar de Muíños

•

Riveira:
o Parque periurbano de San Roque
o Recollida de papeleiras do parque de San Roque

PARQUES E XARDÍNS
•

•
•
•
•

Cortado e limpeza en:
o Xardíns do Centro de Riveira
o Xardíns de Abesadas
o Avenida da Constitución
o Rotondas e illetas do terminal de autobuses e Rosalía de Castro
o Xardíns do paseo das Carolinas
o Recinto do colexio de Frións
o Xardíns do porto de Aguiño
o Xardíns da praza do Concello e praza de España
o Xardíns da Casa de Cultura e Conservatorio de Aguiño
o Alcorques da rúa Vionta
o Xardineiras da avenida de Galicia
Podado de arbustas na avenida da Coruña
Plantado de camelios nor xardíns da igrexa de Artes
Plantación de planta de tempada na praza do Centenario, rotondas da terminal
de autobuses e rotonda do León de Padín
Abonado de xardíns do paseo de Coroso, As Carolinas e avenida da Coruña
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