LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 24 DE FEBREIRO AO 2 DE MARZO
ALBANELERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repaso e pintura de tres aulas no colexio Heroínas de Sálvora
Reparación de lousas de pedra na rúa Galicia frente ao museo
Colocación de bolardo de pedra na rúa do Retiro
Reparación de alcorque na praza de Compostela
Reparación de tramo de beirarrúa na avenida da Coruña á altura do IES
Número 1
Colocación de sinal de dirección prohibida na rúa Rabuda en Aguiño
Colocación de suxeita contedor na rúa da Cerca en Aguiño
Reparación de rexilla en camiño peonil da Cerca
Reparación de pavimento adoquinado na rúa Churruca
Reparación de lousas en rúa empedrada de Carreira
Reparación de lousas na rúa da Fonte en Corrubedo
Reparación de rexillas na rúa de acceso ao centro multiusos de Corrubedo
Habilitación de rexilla de pluviais fronte á rúa Esteirón en Palmeira
Retirada de escombros aparecidos en Frións para a planta de reciclaxe

CARPINTERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montaxe de catro mesas de merendoiro
Reparación de dúas portas e piso da sauna na Fieiteira
Reparación de porta na Policía Local
Fabricación de dez metopas para Alcaldía
Restauración de dúas papeleiras metálicas
Fabricación de soportes metálicos para mesas dos merendoiros
Fabricación de encofrados de madeira para bancos de marquesinas
Reparación de xogos infantís no parque García Bayón
Fabricación de baranda para a avenida da Coruña

FONTANERÍA E ELECTRICIDADE
•
•
•

Colocación de proxector no campo de fútbol de Riveira
Reparacións de fontanería e electricidade nos vestiarios da Fieiteira
Reparación eléctrica na UAD
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•
•
•
•

Comprobación de rego da capela de Sirves
Reposición de luminarias na Casa do Concello e programación do alumeado
exterior
Reparación de fontanería nas oficinas do obradoiro de emprego na casa da
cultura de Carreira
Reposición de luminarias na Policía Local

PRAIAS E MEDIO AMBIENTE
•

Desbroce e limpeza en Olveira:
o Rúa da fonte xunto ao cemiterio vello
o Rúa da Vila e todos os maceteiros e o seu contorno
o Desbroce, limpeza e recollida nos sumidoiros de pista de Xenxides a
Bretal

PARQUES E XARDÍNS
•
•

Desbroce e talado de árbores e limpeza de camiño de acceso ás fincas situadas
na parte posterior do parque do Centenario
Cortado e limpeza en:
o Parque do Centenario
o Zona do colexio Galaxia
o Xardíns da avenida da Constitución
o Rotonda e illeta da rúa Rosalía de Castro
o Entorno da Casa da Xuventude
o Xardíns da praza do Concello
o Xardíns do Touro e dorna de Patiño
o Parque Pedra Pateira
o Illeta da Ameixida
o Xardíns xunto á Casa de Cultura e Conservatorio de Aguiño
o Parque do Castro en Castiñeiras
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