LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 21 AO 27 DE ABRIL
ALBANELERÍA

















Conclusión do repaso do encintado de Coroso incluíndo reparación de varias
pedras xunto ao colexio de Deán
Remate de formigonar un sobreancho da rúa Vixán no Vilar (Carreira)
Colocación de valla na rúa Sálvora en Aguiño
Colocación de espello en Palmeira (rúa Agriña con praia de Insuela)
Desencofrado e recollida de materiais en Lixó (Oleiros) por instalación de
tubaxe
Colocacón de tres sinais de praza de minusválidos en Carreira, Parte ao Río, IES
Leliadoura e avenida da Coruña
.Repaso do pavimento de pedra en Carreira
Encofrado e formigonado de cimentación para suxeitar beirarrúa con dirección
á Graña
Recolocación de dous sinais no Touro
Colocación de dous bancos restaurados no porto de Corrubedo
Colocación de banco restaurado no mercado e praza en Palmeira
Colocación de dous bancos restaurados xunto á Aula de Música de Aguiño
Pintado de cebreado en Cubeliños
Colocación de protectores para alcorques na rúa Galicia
Colocación dun banco e dous xogos restaurados no colexio de Frións, ademais
de varias lousetas de madeira para a zona axardinada
Reposición de bordillos de pedra na praza de España

CARPINTERÍA E CERRAJERÍA









Colocación de tres felpudos empotrados no parque do Centro Social de Oleiros
Remate de modificación de escaleiras no Auditorio, así como elementos de
madeira para suxeción de cornisa no escenario
Restauración de dous xogos con destino ao colexio de Frións
Reparación de pasarelas de Castiñeiras a Aguiño
Reparación de portas no campo de fútbol de Aguiño
Desmontaxe de ponte de madeira no río Listres
Pequeno arranxo de pasamán nas escaleiras da rúa Cochón
Reparación de pechaduras no polideportivo de Sirves
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Fabricación de proteccións metálicas para os alcorques da rúa de Galicia en
dirección á rotonda de Padín.

PRAIAS E MEDIO AMBIENTE




Desbroce e limpeza en:
o Área recreativa do monte da Laxa en Sirves
o Merendeiro de Espiñeirido
o Beirarrúas ata a igrexa de Corrubedo
o Merendeiro de Laxe da Gata en Teira
o Beirarrúas de Teira
o Maceteiros e alcorques en Teira
Limpeza de maquinaria e vehículo

PARQUES E XARDÍNS







Cortado e limpeza en:
o Parque de Teira
o Parque de Corrubedo xunto ao centro social
o Xardín do Cruceiro do Viso
o Rotonda e illetas de Xarás
o Rotondas e illetas da terminal de autobuses
o Xardíns da praza do Concello
o Parques do porto, casa do mar, Caticovas e Insuela en Palmeira
o Rotonda e illetas da Carballa
o Xardíns da avenida de Ferrol
o Xardineiras en Bretal xunto á capela das Angustias
o Xardineiras de Olveira de Arriba
o Xardineiras da rúa Cordieiro
o Xardineiras do Conservatorio
o Parque dos Muíños, campo de fútbol, entorno da igrexa, centro social e
Lixó en Oleiros
o Praza de España
Plantación na praza Uxío Novoneyra
Reposición de camelio na rúa Alcalde Fernández Bermúdez
Plantación de xardineiras de Bretal
Revisión dos regos dos xardíns
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